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 اململكة األردنية اهلاشمية
  رقم اإليداع لدى دائرة

   املكتبة الوطنية
)١٤٤٠/٤/٢٠٠٩( 

٢٢٣، ٢ 
 ضمرة، توفيق إبراهيم ضمرة

توفيق إبراهيم ضمرة /  يسن البرص احلةءارق  يفجالء برصي         
 .٢٠٠٩املؤلف، .  عامن–

 .ص ) ٢٠٢(
  )٢٠٠٩/ ٤/ ١٤٤٠(:أ.ر

 /القرآن//القرآنقراءات : /الواصفات

 
 

 .تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة املكتبة الوطنية* 
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ِإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه من هيده     ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َّ ُفال مضل له ومـن يـضلل فـال هـادي لـه اهللاُ ِ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َِّ َ َ َِ ْ َ ُِ
َّوأشهد أن ال إله إال  ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهاهللاُْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ َاللهم صل عـىل، ِ َ ِّ ََّ َُّ 

ِحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َِّ ٍ ٍَ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََّ َ ِ ،) 8 7 6  5 4

?  >  =  <  ; :   .]آل عمران[ )@ 9 
احلـسن ة ءراقأصول  وحيتوي عىل ،احلسن البرصية ءراق لرسي فهذا رشح م؛ما بعدأ    

 .برصي يف الفرشاحلسن الة ءراقاخلالف بني رواية حفص وو البرصي،
وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب    
إذا كـان يف الكلمـة وجهـان و ، عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املـصحفًقها تسهيالْطُن

 .  ولو مل يكن املقدماًأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حفص
 بـأن عـدد ً، علام)٦٢٣٦( وعدد آياته  اآليات حسب العد الكويفوقد ذكرت أرقام    

 .آية) ٦٢١٤(اآليات حسب العد البرصي 
 بكيفيـة ختـالف احلـسن البـرصيها أقركام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ    

 .نبه هلات، وقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ياًحفص
 امتقنًـ ، أيب عمـرو البـرصيةقراء باًة أن يكون جمازءراقلواألصل فيمن يقرأ هذه ا    

  .اً ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيالف فيه احلسن حفصلرواية حفص
                                          

 ُّدَتـْعُزاد عن العـرشة، إال مـن ال ي أمجع األصوليون والفقهاء والقراء أنه مل يتواتر يشء مما:  قال النويري)١(
= 

 ٥ احلسن البرصية ءراأصول ق
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 ٦ احلسن البرصية ءراأصول ق

 . وقراءة احلسن البرصي من القراءات الشاذة
 .ًهي التي فقدت رشطا أو أكثر من رشوط القراءة الصحيحة:    والقراءة الشاذة

يف املـصنفات إال قـراءة األئمـة األربعـة بعـد كاملة  ءات الشاذةالقراومل ينقل لنا من    
مل تتوفر فيها مجيع أركان القـراءة لكن صحيحة اإلسناد ومتصلة  وهي قراءات ،العرشة

 : وهي قراءة ،الصحيحة
  .البرصي أبو سعيد ،احلسن بن أيب احلسن يسار.١ 

 .عمر الدوريأبو ص بن عمر حف.ب            .شجاع بن أيب نرص البلخي. أ: وراوياه
 . مي املكيه السن حممد بن عبد الرمحن بن حميص.٢

 . حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ.ب    .  البزي أمحد بن حممد بن أيب بزة،.أ: وراوياه
 .اليزيدي حييى بن املبارك .٣

   .أمحد بن فرح.ب    .سليامن بن احلكم. أ: وراوياه
                                            

 بل هي قراءة شاذة ال جتوز القـراءة هبـا ال ،كم بقرآنيتهاُبخالفه، وعىل هذا فكل قراءة وراء العرش ال حي=
ْ، ولو وافقت العربية والرسميف الصالة وال يف خارجها َ َ  .  العثامينَ

ا، وتدوينها يف َهُيمِلْعَا وتَهُمُّلَعَ فاعلم أنه جيوز ت،ًمت أن القراءة الشاذه ال جتوز القراءة هبا مطلقاعلإذا و         
َدرسهاذا هل، والكتب ََ   .   ودرسوها، وألفوا فيها الكتب  القراء الكبار من السلفَ

   : هيلقراءة الصحيحةاركان  وأ)١(
 ً.عثامين ولو احتامالموافقة القراءة للرسم ال.أ       

    .أفصحو أ كان ًالنحو فصيحاموافقة القراءة لوجه من وجوه .ب      
 .التواتر. ج      

نقل مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب، عن مجاعة كذلك من أول السند إىل منتهاه، وقد ذهب : والتواتر        
سند مع الشهرة واالستفاضة، قال النويري يف كتفاء بصحة المكي بن أيب طالب وحممد بن اجلزري إىل اال

 .وهذا قول ٌ حادث خمالف لإلمجاع :رشح الطيبة
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 ٧ احلسن البرصية ءراأصول ق

 . سليامن بن مهران األعمش.٤
 . حممد بن أمحد الشطوي:يذ الشنبو.ب    .احلسن بن سعيد املطوعي.أ: وراوياه

 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفـضل تعـديلها  َ َ َ ٍ ٍ ِّ

ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــىل  ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــايلأو ع ــوان الت  :العن
Yahoo.com@Tawfiq_Damra    

  أسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني
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 ٨ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
 علمـاً  زمانـه  إمـام  البصري سعيد أبو اإلمام السيد ،يسار احلسن أيب بن  احلسن هو
   .   ًوعمال

 لفـصاحته،  لقلـت  احلسن بلغة نزل آنالقر أن أقول أشاء لو :اهللا رمحه الشافعي قال
 إحدى سنة وذلك ا عمر خالفة من بقيتا لسنتني ولد .طويلة وأخباره ،جليلة ومناقبه

 . للهجرةوعشرين
 أيب وعلـى  ،األشعري موسى أيب عن ،قاشيالر اهللا عبد بن انطَِّح على قرأ : شـيوخه

 . ن  بن ثابتوزيد  بن كعبيبأُو  عمر بن اخلطابعن ،العالية

ًروى عنه القراءة عرضا وسامعا خلق كثريون : تالميذه  وسـالم  ،العالء بن عمرو أبو  منهمً

 .وأيب عمر عيسى بن عمر الثقفي، اجلحدري وعاصم ،عبيد بن ويونس ،الطويل سليمان بنا

 .تعاىل ، رمحه اهللا ومائة عشر ة سنةبرصمات بال
 .لدورياحفص بن عمر  ، والبلخي شجاع:  مها ناراويوله 

  

                                            
 .١٦٨ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٢٣٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(
  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٦٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص ١٥٢ مفردة احلسن البرصي لألهوازي ص)٢(
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 ٩ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
)  ه١٢٠(سنة  أبو نعيم شجاع بن أيب نرص البلخي، اإلمام الزاهد العابد املقرئ، ولد

 .ببلخ وإليها ينسب
أيب عمرو بن العالء البـرصي، وأيب عمـر عيـسى بـن عمـر الثقفـي،  عىل أقر: شيوخه

 . ِّي ِّوصالح املر
الم وحممـد بـن غالـب وأبـو نـرص  القراءة أبو عبيد القاسم بـن سـروى عنه : تالميذه

 . القاسم بن عيل وأبو عمر حفص الدوري
 . وأين مثله اليوم،ٍخَ بٍخَب:  فقال بن حنبلسئل عنه اإلمام أمحد

   . رمحه اهللا ) ه ١٩٠(سنة  ببغداد تويف : وفاته

 

                                            
 .٣٣٨ ص١لذهبي جل ، معرفة القراء ٣٢٤ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(
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 ١٠ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
نة ولـد أيـام املنـصور سـبو عمر الدوري النحوي ،  أحفص بن عمر بن عبد العزيز     

مـام القـراءة يف إ ه،ي نـسبة لـوالدور  وهو موضع بقرب بغداد،مخسني ومائة يف الدور
 ، أول من مجـع القـراءات،ة ثبت كبري ضابطثق،  يف زمانهالناسب وشيخ القراءة ،عرصه

 . ً كثرياًالشواذ وسمع من ذلك شيئا بسائر السبعة وبأ وقر،رحل يف طلب القراءات
 وعىل أخيه يعقوب بـن جعفـر عـن ابـن ،عفر عن نافع بن جلسامعيإ عىل أقر: شيوخه

 وعـىل الكـسائي ، وحممد بن سعدان عن محزة، وسليم عن محزة،مجاز عن أيب جعفر
 وحييـى اليزيـدي ، ومحزة بن القاسـم عـن أصـحابه، وأليب بكر عن عاصم،بقراءته

  .  وغريهميب نرص البلخيأبن اوشجاع 
أبـو    و،بـن فـرجمحـد أرب شيخ املطوعي وحمحد بن أ :ه وروى عنهي علأقر : تالميذه

 ،محـد بـن مـسعود الـرساجأ و،محد بن يزيد احللـواينأو، محد بن فرح املفرسأجعفر 
 وإسـامعيل بـن يـونس بـن ،محـدأ وإسـامعيل بـن ،سحاق بن إبراهيم العسكريإو

 . وغريهم وحممد بن محدون القطيعي، وعبد الرمحن بن عبدوس،ياسني
بـن فـرح محد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت :قال أبو داود    

 . كالم اهللا غري خملوق: ن ؟ قال آما تقول يف القر: لت الدوري أ س:املفرس
 . رمحه اهللا ) ه ٢٤٦(سنة  تويف يف شوال : وفاته

                                            
، ٢، هتـذيب التهـذيب ج٣٨٦ ص١لـذهبي جل ، معرفة القراء ٢٥٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

 ،٢٦٤ص ٢لـزركيل ج ل ،األعـالم ١١١ ص ٢ ،شذرات الـذهب ج ٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨ص
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش 
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 ١١ احلسن البرصية ءراأصول ق

 

 :االستعاذة
ُأعوذ :كان يقول يف االستعاذة ُ ِالـسم ِبـاهللاِ َ ِالعلـيم ِيعَّ ِ َ َمـن ْ ِالـشيطان ِ َ ْ ِالـرجيم َّ ِ َّ،إن اهللا َّ ِ

ِوالسميع العليم، ويدغم اهلاء يف اهلاء يف ُّه َ ُ َِ  .)َوُّاهللا ه(َّ
ــن ــل م ــيم قب ــســــــميع و العل  زد ال

ــام أو ــا ( دغ ــفا) (مح ــســــمال) ش   و ب
 

  )أمـن) (حصن(بعــد إن اهللا هو ) حز(

 الـِص د بصـــريـعن  وًالـاصـف) طب(

 :البسملة
كان يبسمل أول الفاحتة، وال يبسمل يف غريها من الـسور، وال يف رؤوس األجـزاء، 

 .ويصل بني السورتني املتتاليتني بال بسملة
 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي

  وبـســــمال) شـفا) (محـا ( دغام أو
  ولليزيدي الـســـكت زد وللحـسن

 

   صـالفاصال  وعند بصـــري) طب(
ــســـــملن ــد ال تب ــري احلم ــدء غ   يف ب

 

                                            
، إيضاح الرموز للقبـاقبي ١٩٩حلسن البرصي لألهوازي حتقيق الدكتور عمر يوسف محدان ص مفردة ا)١(

 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص٨٤حتقيق الدكتور أمحد شكري ص
 .١٧بيت رقم  الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(
 وله فيها ه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة ، وال بسملة بني األنفال وبراءةومن املعلوم أن )٣(

، إيـضاح الرمـوز ٢٠٠الوقف والسكت والوصل كحفـص، مفـردة احلـسن البـرصي ص: ثالثة أوجه
 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص١٦١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٩٠للقباقبي ص

 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ، ن إىل معرفة مرشد اخلال)٤(
 .١٩، ١٨بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(
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 ١٢ احلسن البرصية ءراأصول ق

  :الـمـد والقرص
 .)ناتحرك  (قرصال :املد املنفصل
 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
  ا وقـصـــــر املنفـصلًوسط هلم مد

 

ــل ــصن نق ــن حمي ــســـــــن واب حل
  

 

 :السكت واإلدراج 
ــ ومل أدرج املواضــع التاليــة `% ﴿Vعليهــاسكت ي uθ Ïã ∩⊇∪ $ Vϑ ÍhŠ s%﴾ ]مــع ]٢ ،١:الكهــف 

ـــــاء،  $﴿اإلخف tΡ Ï‰ s% ö� ¨Β 3 # x‹≈ yδ﴾ ]ـــــس ﴿  ]٥٢:ي tΒ 5−# ـــــة[ ﴾‘¨ ≅﴿ ]٢٧:القيام t/ tβ# h⁄﴾ 
 . اإلدغاممع ]١٤:املطففني[

 :اهلمز واإلبدال  
 :قرأ احلسن بزيادة مهزة استفهام ويبدل الثانية حرف مد مع اإلشباع يف ست كلامت وهي

﴿β !# u 4’ tA ÷σ ãƒ﴾]٧٣:مــرانآل ع[،   ﴿÷Λ ä ö7 yδ øŒ !# u﴾] ٢٠:األحقــاف[، ﴿β !# u tβ% x.﴾] ــم β¨﴿ ،]١٤:القل !# u 
ö/ ä3 s9﴾] ـــم β﴿، ]٣٩و٣٨:القل !# u çν u !% ỳ﴾ ]ـــبس #﴿، ]٢:ع sŒ# r& 4’ n? ÷G è?﴾] ـــم ـــني[ و]١٥:القل ]١٣:املطفف

. 

                                            
 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٤ امليرس ملحمد خاروف ص)١(
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٧٢ امليرس ملحمد خاروف ص)٢(
 .٣٨بيت رقم  الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٣(
 .١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(
 ﴾È É ﴿مثلها  بزيادة مهز استفهام وإبدال اهلمزة الثانية حرف مد جمانس حلركة ما قبلها و﴾ Í Î ﴿قرأ )٥(

 . ١٣٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٦مفردة احلسن البرصي لألهوازي صانظر 
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 ١٣ احلسن البرصية ءراأصول ق

öΝ ﴿قرأ ä3 ¨Ρ Ï r&﴾] ٨١:األعـراف[،﴿ £β Ï r&﴾] باالسـتفهام مـع حتقيـق اهلمـزة  ]١١٣:عـرافاأل
 .يةناثال

Λ﴿ قرأ äΨ tΒ≡ r& u﴾ ]باالسـتفهام مـع حتقيـق اهلمـزة ،]٤٩:الـشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف 
 .، وبعدها ألفيةناثال

‘@﴿ قرأ Ïϑ yg õƒ r&﴾ ]راخبمزة واحدة عىل اإلهب ]٤٤:فصلت. 
ÌΝ﴿ًأبدل اهلمزة ياء يف Îγ‹ Î; /Ρ r&﴾]و]٣٣:البقرة﴿ÌΝ Îγ‹ Îm; tΡ uρ﴾ ]٢٨:القمر[و]٥١:احلجر[ . 

lθ﴿  يفً ألفاوأبدل اهلمزة     ã_$ tƒ lθ ã_$ tΒ uρ ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 
Λ÷﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ أرق      äΡ†≈ yδ﴾متـد  حيث ورد، مع إثبات األلف بعـد اهلـاء، و

 .حركتني
šχθ﴿قرأ  äγ≈ ŸÒ ãƒ﴾  ] هلمزة وضم اهلاء بحذف ا]٣٠: التوبة. 

“y﴿وقرأ  ÏŠ$ t/﴾ ]الياءبدل  مفتوحةهبمزة ]٢٧:هود  . 
tβθ﴿أرق ã↔⊗ y_ ö� ãΒ﴾ ]و]١٠٦:التوبة ﴿æ•⊗ Åe ö� è?﴾]بعد اجليم مضمومةةمزهب ،]٥١:األحزاب . 

                                            
 .١٣٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٦٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٣٢إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٦٦،، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص )٣(
ًوصال ووقفا،  مع كرس اهلاء فيهام )٤(  .٥٣٠، ٦، امليرس خلاروف ص١٤٦إيضاح الرموز للقباقبي صً
 .٧٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٣٠٣، امليرس خلاروف ص١٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص )٥(
 .٨٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥١إيضاح الرموز للقباقبي ص )٦(
 .٨٢للبناء ص، إحتاف فضالء البرش ١٥٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )٧(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )٨(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٥إيضاح الرموز للقباقبي ص )٩(
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 ١٤ احلسن البرصية ءراأصول ق

# ﴿قرأ ·σ àÿ à2﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿# Yτ â“ èδ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  
#﴿  قرأ ·Š% tæ 4’ n<ρ W{ إدغـام التنـوين يف  ول ضمة اهلمزة إىل الالم قبلهـا ،  بنق]٥٠:الـنجم[ ﴾#$

#﴿الالم املضمومة  YŠ% tæ 4’ n<ρ! #﴿وإذا وقف عىل لفظ ،﴾#$ YŠ% tæ﴾ثالثـة أوجـه  حسنن للإ ف
’4﴿  بـيف االبتداء n<ρ!  :       هي ﴾#$

’4 ﴿.أ n<ρW{$#﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ  . وهو املقدم ٍ
’4﴿ .ب n<θè9 ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ﴾#$ ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 
’44﴿ .ج n<θè9﴾ ٍثم واو مدية بالم مضمومة. 

  ميم اجلمع
   وكان بعدها ساكنإذا سبقها كرسيكرسها حسب حركة ما قبلها، ف اجلمع ميمرك حي
ÌΝ﴿: نحو Îγ Î/θ è= è% Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $#﴾، ﴿ÌΝ Íκ ö� n= tã šU$ t6 ø9  بياء إذا وقع قبلها كرس ،ويكرسها ويصلها﴾#$

﴿ :نحو وبعدها متحرك ÌΝ Íκ ö� n= tã Î� ö� xî﴾ اجلمع ويصلها بواو إذا وقـع قبلهـا ميم ، ويضم 
…﴿ :نحو وبعدها متحرك ،ضم ßΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ﴾. 
وبعد ) حليا(  ًا مستقيـــامًورصاط) طب( 

  )حـتم( ا ــــــــــــواوهـب ضــــــمة 
 

ــر صل بياوميم مجع بعد كســـ
  

  وسـم) مجالـة(غري بالنـــــــصب 
 

                                            
 .٧٨، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٨٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٧إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
، مفـردة ﴾V W ﴿ : وهو مثل حفص يضم امليم إن كان قبل املـيم مـضموم وبعـدها سـاكن نحـو)٣(

، وقد ذكـرت اخلـالف يف ١٦٥، اإلحتاف ص٩٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٩احلسن البرصي ص
 .ًالفرش يف الربع األول ثم تركت ذلك اعتامدا عىل فهم القارئ، وحتى ال يطول الكتاب

 .٢٦بيت  ة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعترب)٤(
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 ١٥ احلسن البرصية ءراأصول ق

 :اإلدغام واإلظهار
›N‘﴿  يفالذال يف التاءدغم أ ãã ﴾و ﴿ $ yγ œ?‹ t7 oΨ sù﴾ و﴿‘N‹ sƒ ªB  .كيف وقعت ﴾#$

التاء والـزاي والـصاد والـدال  (:سة التالية وهيم يف احلروف اخل:)إذ( ذال ويدغم
ــــسني  ــــو، ) وال Œ﴿ :نح Î) ãΑθ à) ©? ﴾ ،﴿Œ Î) uρ z −ƒ ¨—﴾، ﴿Œ Î) uρ !$ oΨ øù u� £À﴾، ﴿Œ Î) (#θ è= yz ¨Š﴾ ،﴿Œ Î) 

çνθ ßϑ çG ÷è Ïϑ ¢™﴾.  
  )حـل(إذ أدغـــم املكي وغري اجلـيم 

 

  )طـل( واجلـيم ) أيت(صـــفريها فقط 

 

الـسني والـذال والـضاد والظـاء والـزاي ( يف احلروف الثامنية وهـي :)قـد( دال أدغم 
ــشني ــصاد وال ‰﴿:نحــو) واجلــيم وال s% yì Ïϑ ¨™﴾،﴿‰ s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ ©Œ﴾،﴿‰ s) sù ¨≅ £Ê﴾ ، ﴿‰ s) sù 

zΟ n= ªß﴾،﴿‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ −ƒ ¨—﴾، ﴿‰ s% ÷Ν ä. u !$ ¤_﴾،﴿‰ s) s9 uρ $ uΖ øù §� ¢À ﴾، ﴿‰ s% $ yγ xÿ tè ¤©﴾. 
السني والثاء والصاد والزاي : (يف احلروف الستة التالية وهي:  تاء التأنيث الساكنةأدغم

N﴿ :نحــو) والظــاء واجلــيم u !% ỳ uρ ×ο u‘$ §‹ §™﴾،﴿M t/ ¤‹ x. ßŠθ ßϑ ©O﴾، ﴿N u� ÅÇ ym öΝ èδ â‘ρ ß‰ –¹ ﴾، 
﴿M t7 yz óΟ ßγ≈ tΡ ÷Š iÍ—﴾،﴿M tΡ% x. Zπ yϑ Ï9$ ªß﴾،﴿ M pg ¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθ è= •_﴾ . 

≅﴿ :من قوله تعاىل يف التاء )بل( و )هل(أدغم الم  yδ 3“� ≅﴿،  ]٨:احلاقة][٣:امللك[ ﴾?¨ t/ 

tβρ ã� ÏO ÷σ  . ]١٦:األعىل[﴾?—
                                            

 .٣٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص ١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٨٣، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٢(
 .٥١بيت رقم أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن )٣(
 .١٨٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٤(
 .٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .١٨٧،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٢مفردة احلسن البرصي ص)٦(
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 ١٦ احلسن البرصية ءراأصول ق

  لــــــــللكل قد والتاء أدغمـــــن  وه
  يف الطا فقـط) طب(و ) حز(ل تؤثـرون ب

 

  )جعـل(لكـن بنـــون هـل ) ميض(وبل 

  بــال شــطط) شــم(هــار اب باإلظالبــو
 

=﴿ : نحووأدغم الباء املجزومة يف الفاء Î= øó tƒ t∃ öθ |¡ ¨ù﴾]٧٤:النساء[ . 

$﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء yδθ ßϑ •GO Í‘ρ é&﴾و ﴿¨MV Î7 s9﴾ كيف جاء .  

È﴿ : منلوأدغم الدال يف الذا ÿè‹γ !2  ã� ø. ÏjŒ﴾]ويف الثاء يف ]١:مريم: ﴿z># uθ ©O Š Ì� ãƒ﴾ ]آل 

 . ]١٤٥:عمران

                                            
 .٥٣، ٥٢ بيت رقممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حم)١(
 .٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٣٧١، مفردة احلسن ص ٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
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 ١٧ احلسن البرصية ءراأصول ق
 

  : الكبرياملتامثلني إدغام
’ ﴿:دغم النون يف النون يفأ :يف كلمة. أ ÎoΤ !# y‰ Ïè s? r&﴾ ]فقط دون غريها]١٧:األحقاف .    

ر،س،ع، غ، ف، ب،ت،ث،ح،: (ًوقد وقع يف سبعة عرش حرفا هـي: يف كلمتني.ب
=﴿: نحـــــو) ق، ك، ل، م،ن،هــــــ،و،ي yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ |¡ Éj/﴾ ]٢٠:البقـــــرة[ ،﴿N öθ yϑ ø9 $#  

$ yϑ ßγ tΡθ Ý¡ Î; øt ªB﴾ ]ـــــدة [﴿، ]١٠٦:املائ ø‹ ym öΝ èδθ ßϑ çG øÿ É) ¯O﴾ ]ـــــرة %y﴿، ]١٩١:البق x6 ÏiΖ9 $# 4 ®L ®m﴾ 
ــرة[ �﴿، ]٢٣٥:البق öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ ــرة[ ﴾‘¤ ΟŠ ﴿،]١٨٥:البق Ïm §�9 $# ∩⊂∪ ÅÅ7 Î=≈ §Β ﴾ ]ــةالفا ›µ﴿، ]٤-٣:حت Ïù  

“ W‰ ‘δ ﴾ ]٢:البقـــرة[، ﴿Ÿξ sù �Ρ â“ øt s† … çν ã� øÿ ـــامن[ ﴾ .— β﴿ ]٢٣:لق Î) uρ 7 tƒ $ \/ É‹≈ ، ]٢٨:غـــافر[ ﴾ ¤2
﴿ Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ MΖ ä. $ R/≡ t� ــــــــــــأ[ ﴾ ?‹ MΡ﴿،]٤٠:النب r' sù r& ãβθ ä3 ــــــــــــان [﴾?¨ §﴿، ]٤٣:الفرق ôϑ ¤±9 $# 

% [`# u� Äc ﴾]١٦:نوح[ ،﴿ì xÿ ô± o„ … çν y‰Ψ Ïeã﴾ ]٢٥٥:البقـرة[ ،﴿∃ρ á� ÷è yϑ ø9 $$ Î/  # sŒ Î* ªù﴾]٦:النـساء[،﴿−$ sù r& 
tΑ$ ª%﴾ ]7﴿، ]١٤٣:األعـراف ¨Ρ Î) |MΖ œ.﴾] ٣٥:طــه[، ﴿ ≅ yè y_ ãΝ ä3 #Α ﴿،]١٩:نــوح[﴾9¯ u >Þθ œ9﴾ 

                                            
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ، متحرك مثلهم حرف متحرك بـحرفهو إدغا )١(

…﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١ çµ ¯Ρ Î) uθ èδ﴾وخرج ،﴿$ tΡ r& ã�ƒ É‹ ¨Ζ9 $#﴾. 
öΝ﴿ :يف وجـب اإلظهـار كـامإذا التقيـا يف كلمـة فـ أن يكونا يف كلمتـني. ٢ ä6 s3 Å¡≈ oΨ ¨Β﴾] ٢٠٠:البقـرة[، 
Ο﴿و ä3 xx6 n= y™ ﴾] ٤٢:املدثر[. 

 :موانع اإلدغام الكبري
   .ً احلرف األول مشددا يكونأن. ١

Ν§﴿: نحو tG sù àM≈ s)‹ ÏΒ  Ïµ În/ u‘ ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ، 

  .ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٢

β¨﴿:       نحو Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿Ö‘θ àÿ xî íΟŠ Ïm §‘﴾. 
 .١٠٦موز للقباقبي ص، إيضاح الر٢٠٢مفردة احلسن البرصي صانظر 
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 ١٨ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿ ،]٥٩:احلجر[ øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡ –Ρ﴾]٥٩:البقـرة[،﴿ µ ¯Ρ Î) uθ ‘δ﴾] ٣٧:البقـرة[، ﴿’ ÎA$ tƒ ×Π öθ ©ƒ﴾]٢٥٤:البقـرة[، 
﴿θ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¨ρ﴾ ]١٨:آل عمران[ . 

 إذا األول ضــم) جيده(و) فز) (طب( )حم ( وااله يف إدغامه املـــــثلني 
 )محا( وزد ) طيبا) (فز(سلكــــكم  مناسكــــكم وما) شفا(والبا ببا 

 بمثيل كلمـــــة ال التا تال) طب(و حيزنك مع تاء الضمري مسجـــــال

 :ظاتوملح
القـرص [فيجـوز يف حـرف املـد  ،لني  حرفُإذاكان قبل احلرف املدغم حرف مد أو .١

ΟŠ﴿ :، نحوحال اإلدغام] والتوسط واإلشباع Ïm §�9 $# Å7 Î=≈ §Β﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[ 
عند إدغام املتامثلني جيوز معه الروم واإلشـامم يف احلـرف األول إال يف حالـة التقـاء  .٢

َّامليم بامليم أو الباء بالباء أو الفاء بالفاء ففيها يتعذر الروم واإل َ  شامم النطباق الشفتنيََ
 :وجتوز األوجه التالية بشكل عام يف اإلدغام

=|﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو. أ yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ |¡ É/﴾ ]٢٠:البقرة[. 

Èθ﴿وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو .ب ôγ ¯=9 $# z ÏΒ uρ﴾ ]١١:اجلمعة[. 
u≅Š﴿: د نحـوثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف م. ج Ï% öΝ ßγ s9﴾ ]ثالثـة  :]١١:البقـرة

 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام

ã ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡ ãΡ﴾ ]٣٠:البقرة[. 
                                            

 .٣١، ٣٠، ٢٩ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
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 ١٩ احلسن البرصية ءراأصول ق

%Ëy﴿أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو . هـ x6 ÏiΖ9 $# 4 ®L |m﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

ÝV﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املسبوق بحـرف مـد ولـني أوحـرف لـني نحـو. و öθ yϑ ø9 $# 

çµ ÷F ©ù uθ s?﴾ ]دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثـة ثالثة باإل  ]٦١:األنعام
 .  ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال،لتوسط أو اإلشباعباإلشامم مع القرص أو ا

 : اإلمالة
ــني مهــا كلم احلــسن إالمل يمــل ≅ ﴿ :ت t/ tβ# h⁄﴾ ]ــني Zπ ﴿، و]٤١:املطفف t±Š Ïè tΒ ‘∇Ψ |Ê﴾ 

 .]١٢٤:طه[

$﴿  ومل يمل الراء يف yγƒ Í� øg àΧ﴾ ]ثم ياء بدل األلف الراءكرس، بل ضم امليم و]٤١:هود . 
∗›Ÿ≅Š∈﴾، ﴿uÙ﴿: كلـامت معينـة مثـل قرأ باإلشـامم يف  uρ﴾ ،﴿t,‹+ uρ﴾ ،﴿u û>﴾ ،

﴿ôM t↔ ÿ‹+﴾،﴿Ÿ≅‹& uρ﴾ ،﴿u ü“ (%% uρ﴾. 
 هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة، جزء الضمة يف البداية :واإلشامم

 .وهو األقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها

                                            
Ψ∇%﴿ وحذف تنوين )١( |Ê﴾وصال ووقفا اعتدادا ً ً ، ٢٢ بعارض اإلبدال، انظر القراءات الشاذة للقايض ص ً

 .١٢٣، اإلحتاف للبناء ص٢٠٢ ص،إيضاح الرموز للقباقبي٢٠٤احلسن البرصي صمفردة 
 .١٠٨، اإلحتاف للبناء ص٢٢٢، ٢١٢،إيضاح الرموز ص٢٠٤مفردة احلسن البرصي ص )٢(
 .١٧٠، اإلحتاف للبناء ص٢٦٤،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢١١مفردة احلسن البرصي ص )٣(
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 ٢٠ احلسن البرصية ءراأصول ق

 ل يكــــــذبون قيل الست أشمـــــق )حتم(و ) دــــمحي) (من(وخيــــدعون 
و أسكنا) فتي (يمد ضـــــم اكرس  )جنا(و سـئ سيئت اخللف ) شم) (حز(

  

 

 : هـاء الكناية
ِّ مديـةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ
ــه أال متحــركني، إ øν﴿ :قــرأن ÏjŠ xσ ãƒ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿÷µ Ï? ÷σ çΡ﴾ ]ــشورى[و] ١٤٥:آل عمــران  ]٢٠:ال

﴿÷& Îk! uθ çΡ﴾]١١٥:النساء[﴿÷& Î# óÁ çΡ uρ﴾ ]وكذلك اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء ﴿øµ Ï) −G tƒ﴾]مـع ]٥٢:النـور 
 .كرس القاف

µ﴿ قرأ |Êö� tƒ ö﴾] اهلاءإسكان ب]٧:الزمر . 

ÏµŠ﴿ قرأ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

$!﴿ أقر tΒ uρ Ïµ‹ Ï⊥9 |¡Σ r&﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿Ïµ ø‹ n= tæ ©!  .، بكرس اهلاء]١٠:الفتح[﴾#$
çµ﴿ قرأو ÷↔ Å_ ö‘ r&﴾ ]بضم اهلاء دون صلة مـع زيـادة مهـزة سـاكنة  ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف

  .قبلها 

                                            
 .٩٥، ٩٤بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .٤٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١١١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
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 ٢١ احلسن البرصية ءراأصول ق

  :الوقف عىل مرسوم اخلط
 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء سنوقف احل 

 ،﴾}   ﴿،﴾s﴾،﴿ ¿﴾،﴿ ´﴾،﴿ c ﴿،﴾? ﴿،﴾» ﴿:نحو
﴿ g﴾،﴿ ©﴾،﴿ Y﴾،﴿ =﴾،﴿ a﴾،﴿ ¹﴾،﴿ S﴾، ﴿ }﴾ 

 .تحيث وقع
$ÉV﴿ :يها بالتـاء وهـيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة |Ê ó� s∆﴾حيـث وقعـت ،

ÏM﴿و t/ r' ¯≈ tƒ﴾ وحيث وقعت ،﴿|N$ pκ ö� yδ﴾ ]وً معـا]٣٦:املؤمنون ،﴿šV# sŒ 7π yf ôγ t/﴾ ]٦٠:النمـل[، 
﴿|N Ÿω ¨ρ t Ïm﴾]٣:ص[ ،﴿|M≈ ¯=9    .]١٩:النجم[﴾#$

 ﴿ووقف عىل الياء من Éi r( Ÿ2 uρ﴾اختبارا حيث وقع ً . 
�χ﴿ يف  ووقف r( s3 ÷ƒ uρ﴾ ]و]٨٢:القصص ﴿… çµ ¯Ρ r( s3 ÷ƒ uρ﴾ ياء عىل ال. 
tµ﴿يف  لفاألبووقف  •ƒ r&﴾]٣١:الرمحن[،]٤٩:الزخرف []٣١:رالنو[. 

$﴿ً وأثبتها وقفا يف ًقرأ احلسن بحذف هاء السكت وصال tΒ ÷µ u‹ Ïδ﴾] ١٠:القارعة[. 
                                            

 .١٣٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٣٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
ثم دخـل عليهـا الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة بتنوين ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٣(

ًجمرورة مثل كعيل، فوقف أبو عمرو عىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقفا، وإنام كتبـت يف  ٍّ
 .٢٤٦ًاملصحف نونا عىل لفظ الوصل، انظر إيضاح الرموز ص

 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٤(
 .١٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٦لرموز للقباقبي ص  إيضاح ا)٥(
 .١٤٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٤إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٦(
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 ٢٢ احلسن البرصية ءراأصول ق

Ÿω﴿قرأ احلسن  r& $ tƒ ((#ρ ß‰ ß∨ ó™  - حرف تنبيه واستفتاح-تخفيف الالم ب :]٢٥:النمل[  ﴾ #$
ف تقـديره يـا ووجيوز الوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليهـا، واملنـادى حمـذ

ρ#)( هؤالء، ثم فعل أمر ß‰ ß∨ ó™ Ÿω(وإذا وقف عىل ويبتدئ هبا بالضم، ) #$ r&( ابتـدأ بيـاء ،)$ tƒ 
((#ρ ß‰ ß∨ ó™  .ًويتصل حرف الياء بالسني وصال اللتقاء الساكنني) #$

 : ياءات اإلضافة
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمـة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ،وأن حيل حملها الكـاف واهلـاء وعالمتها جواز حذفها ،تتصل باالسم والفعل واحلرف
’u﴿فتقول يف  ÎoΤ Î)﴾ :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
“﴿ :يف املواضع التاليةن الياء اسكإ بسن احلقرأ Ì� ô_ r& �ω Î)﴾ و،حيث وقـع﴿  ÉL yϑ ÷è ÏΡ﴾ 

⊗﴿و ،]١٢٢، ٤٧، ٤٠:البقرة[ ÉL ø‹ t/﴾ ]٢٨:حنـو[ و]٢٦:احلج[و]١٢٥:البقرة[ ،﴿‘ În/ u‘ ” Ï% ©! البقـرة [ ﴾#$

‘﴿ و،]٢٥٨: Îγ ô_ uρ﴾ ]ـــــران ـــــام[و]٢٠:آل عم “﴿و، ]٧٩:األنع Ï‰ tƒ﴾]ـــــدة ’﴿و ]٢٨:املائ ÍhΓ é& uρ﴾ 
ـــدة[ tΠ﴿، ]١١٦:املائ §� ym ‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθ xÿ ø9 ـــراف [﴾#$ ﴿ ،]٣٣:األع ÉL≈ tƒ# u t Ï% ©! ـــراف[ ﴾#$  ،]١٤٦:األع
﴿“ ÏŠ$ t7 Ïè Ïj9 t Ï% ©! ﴿ ،]٣١:إبــــــــــراهيم [﴾#$ Í_9 s?# u |=≈ tG Å3 ø9 “﴿  ،]٣٠:مـــــــــــريم[﴾#$ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ 

t Ï% ©! ـــــوت[﴾#$ ﴿ ،]٥٦:العنكب Í_ ¡¡ tΒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 “﴿، ]٤١:ص[﴾#$ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t Ï% ©! ـــــر[﴾#$  ،]٥٣:الزم
﴿’ ÎΤ u !% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9 ﴿، ]٦٦:غافر [﴾#$ Í_ s3 n= ÷δ r& ª!  .]٢٨:امللك[﴾#$

Éë﴿ وأسكن ياء  tΒ﴾ َوفتح ياء  ،حيث وقعت ََ َ﴿vÉë tΒ﴾ ]كحفص ]٢٨:امللك. 

                                            
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
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 ٢٣ احلسن البرصية ءراأصول ق

ــاءأو ــكن ي ’﴿ س Í<﴾ ــراهيم[ يف ــه[و]٢٢:إب ــل[و ]١٨:ط ــاء ]٦٩ ،٢٣:ص[و]٢٠:النم ــتح ي َ، وف ََ َ
 .كحفص ]٦:الكافرون[

”﴿ قرأ و ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ Ÿω ì∃ öθ yz â/ ä3 ø‹ n= tæ﴾ ]ًووقفـا ً وصالةساكن بإثبات الياء ]٦٨:الزخرف ،
 .فهي ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف

“t﴿ يف فــــتح احلــــسن اليــــاء Ï‰ ÷è t/ … çµ èÿ ôœ ‘u﴿ ،]٦:الــــصف[﴾#$ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ﴾ 
u ﴿،]١٥٣:األنعام[ Å¤ øÿ tΡ u Å� r& uρ﴾]٢٥:املائـدة[،﴿ u Å� r&  yx t7 ô¹ r' sù﴾] ٣١:املائـدة[،﴿ u’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹﴾ 
’u ﴿ ،]٢٥:طه[ ÍΓ öθ s% Wξ ø‹ s9﴾] ٥:نوح[. 

   :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ،ًسـام للتخفيـف هي املتطرفة املحذوفة ر:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

﴿ : يفٍدون وقـفً وصـال وسـط اآلي يف سنوقد أثبتها احل Èβθ à) ¨? $# uρ﴾ ]١٩٧:البقـرة[، 
﴿ Ç yè t7 ¨? ـــران[﴾#$ Èβθ﴿ ،]٢٠:آل عم èù% s{ uρ ﴾]ـــران ﴿ ،]١٧٥:آل عم Èβ öθ t± ÷z $# uρ﴾] ـــدة  ،]٤٤:املائ
﴿ Ç1 y‰ yδ﴾ ]٨٠:األنعــــــــــام[ ،﴿Èβρß‰‹ Ï.﴾]١٩٥:األعــــــــــراف[، ﴿Èβθ ßϑ çG ò2 u� õ° r& ﴾ 

ξ﴿،]٢٢:إبــراهيم[ sù Ç ù= t↔ ó¡ n@ ﴾]٤٦:هــود[، ﴿ Èβρ â“ øƒ éB ﴾]٧٨:هــود[، ﴿N ù' tƒ ﴾]  ١٠٥:هــود[، 
﴿ Èβθ è? ÷σ è?﴾]٦٦:يوسف[،﴿ È s∫ ö� ¨z r&﴾]٦٢:اإلرساء[،﴿ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 ﴿،]٩٧:اإلرساء[﴾#$ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $#﴾ 

                                            
’u﴿ وذكر يف إيضاح الرموز فتح يا ٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١( Ík< # \�ƒ Î— uρ﴾]٥٢٩ انظر ص ]٢٩:طه. 
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٢(
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 ٢٤ احلسن البرصية ءراأصول ق

 ﴿،]١٧:الكهف[ Ç tƒ Ï‰ ôγ tƒ﴾]٢٤:الكهـف[، ﴿ Èβ t� s?﴾ ]٣٩:الكهـف[، ﴿ È y Ï? ÷σ ãƒ﴾ ] ٤٠:الكهـف[  ،
﴿Æ÷ ö7 tΡ ﴾ ]٦٤:الكهف[ ،﴿ Ç yϑ Ïk= yè è?﴾]٦٦:الكهف[ ،﴿�ωr& Ç∅yèÎ7 ®Ks? ﴾]٩٣:طه[ ،﴿Š$ t7 ø9 $# uρ  Ï﴾ 

﴿ ،]٢٥:احلــج[ Ç tΡρ ‘‰ Ïϑ è? r&﴾]٣٦:النمــل[، ﴿ È># uθ pg ø: $% x.﴾]١٣:ســبأ[، ﴿ Èβθ ãè Î7 ¨?   ،]٣٨:غــافر[﴾ #$
﴿Í‘# uθ pg ø: $# ﴾]ــشورى ﴿ ،]٣٢:ال Èβθ ãè Î7 ¨? $# uρ﴾]٦١:الزخــرف[ ﴿ ÈŠ$ oΨ ßϑ ø9 ﴿، ]٤١:ق [﴾#$ Æí# ¤$! $# ﴾ 

 .]٨، ٦:القمر[

﴿ :ًال وقفا يفًوأثبت الياء يف رؤوس اآلي وصال  ÉΑ$ yè tF ßϑ ø9 ›‰Ï﴿ ]٩:الرعـد[﴾#$ Ïã uρ ﴾ 
ـــراهيم[ ﴿، ]٤٥، ١٤:ق[و،  ]١٤:إب Ï !$ tã ßŠ﴾]ـــراهيم ﴿ ،]٤٠:إب Î�� Å3 tΡ﴾] ـــج  ]٤٥:ســـبأ[ و]٤٤:احل
Âχθ﴿ ،]١٨:امللــــك[و ]٢٦:فــــاطر[و ç/ Éj‹ s3 ãƒ ﴾]٣٤:القــــصص[، ﴿ Èβρ ä‹ É)Ζ ãƒ﴾ ]٢٣:يــــس[ ،
﴿ È ÏŠ ÷� ä) s!﴾ ]٥٦:الصافات[، ﴿ É− Ÿξ −G9 ﴿، ]١٥:غافر [﴾#$ ÏŠ$ uΖ −F9 ﴿ ،]٣٢:غـافر[ ﴾#$ Èβθ çΗ äd ö� s?﴾ 

ـــدخان[ Èβθ﴿، ]٢٠:ال ä9 Í” tI ôã $$ sù ﴾ ]٢١:الـــدخان[ ﴿Í‘ ä‹ çΡ uρ ﴾]٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦:القمـــر[  ،
﴿Ì�ƒ É‹ tΡ ﴾]١٧:امللـــك[  ،﴿ Ξ≤♥ΩΤÿ﴾] ٤:الفجــــر[  ،﴿ ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/﴾] ٩:الفجــــر[ ،﴿ Ξ⇑Ω∨Ω≤π{ςΚ…﴾ 

﴿ ،]١٥:الفجر[ Ξ⇑Ω⇒ΗΤΩ∑ςΚ…﴾] وما بقي من رؤوس اآلي سأذكره يف الفرش يف مكانه .]١٦:الفجر
 .إن شاء اهللا

$!﴿يف كلمةحذف الياء  yϑ sù Ç8 s?# u﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً. 

 ،ً بكيفيـة ختـالف حفـصاسنها احلـأرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبـه هلـا 

  :وهذه األلفاظ هي
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 ٢٥ احلسن البرصية ءراأصول ق

- ﴿ uθ ôδ uρ، uθ ôγ sù،uθ ÷γ s9 ﴾ و ﴿ }‘ ôδ uρ، ‘ ÷γ sù، }‘ ÷γ s9﴾ ن اهلاءاسكقرأها بإ .  
Ìh﴿  قرأ- o_ ç6≈ tƒ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
tβρ﴿  قرأ- ã� ©. ©‹ s?﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
≡ÏN﴿ أرق - uθ ùÜ sz﴾حيث وقعت،ن الطاءاسكفتح اخلاء وإ ب . 
ßì﴿  قرأ- É_ ö� s? â‘θ ãΒ W{  . ، بفتح التاء وكرس اجليمقعوحيث  ﴾#$

≅Ÿ﴿  قرأ-  Î� u� ó  Î)﴾  بحذف األلف والياءقعوحيث ، . 
Ÿξ﴿  قرأ- sù y∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ﴾  بالفتح بدل تنوين الضمقعوحيث ، . 
$﴿  قرأ- yγ n= ø2 é&﴾ بإسكان الكافقعوحيث  املتصل بضمري الغائبة ، . 
≅﴿  قرأ- ß™ â‘﴾نحـوقـعوحيـث بإسـكان الـسني  ري إىل ضـم املضافة ،: ﴿  Ï& Î# ø™ â‘﴾ ،
﴿÷Ν ßγ è= ó™ â‘﴾،﴿ y7 Î= ô™ â‘﴾،﴿Ν à6 è= ó™ â‘﴾،﴿$ uΖ è= ó™ â‘﴾،﴿’ Í? ó™ ã� Î/﴾ . 

                                            
 .١٧٤، اإلحتاف للبناء ص٢٦٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٣٢١، اإلحتاف للبناء ص٤٤٦إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٢(
 .٢٧٧، اإلحتاف للبناء ص٣٨٨إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٣(
 .٣٤ ، القراءات الشاذة للقايض ص ٢٥ خلاروف ص امليرس )٤(
 .٢٦٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٢٦٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٢٦٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٢٧٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 . كحفص﴾ U ﴾،﴿ # ﴾،﴿ } ﴾،﴿ N ﴿، وقرأ ٢٧٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٩(
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 ٢٦ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿  قرأ- #θ u/ Ìh�9  . ، باملد واهلمزقعوحيث  ﴾#$
$﴿  قرأ- oΨ n= ö7 ß™﴾  بإسكان الباءقعوحيث ، . 
≈M;﴿  قرأ- yΚ ø= àß﴾  بسكون الالمقعوحيث ، . 
sθ﴿  قرأ- èÜ≈ u‹ ¤±9  . يف موضع الرفع، بواو بدل الياء وفتح النون قعوحيث  ﴾#$
Ædk﴿  قرأ- Ïs ø9  . اء بكرس احلاءكيف ج ﴾#$
›≅Ÿ﴿  قرأ- ÅgΥ F{  . ، بفتح اهلمزةقعوحيث  ﴾#$
≡Òχ﴿  قرأ- uθ ôÊ ß‘﴾  بضم الراءقعوحيث ، . 
7π﴿  قرأ- oΨ ¨� t6 •Β﴾  فتح الياء، بت مفردةقعوحيث . 
≈BM﴿  قرأ- oΨ ÅÅÁ øt èΧ﴾  كرس الصاد، بقعوحيث . 
Zπ﴿  قرأ- tF tó t/﴾  بفتح الغنيقعوحيث ، . 

                                            
 .٣١١للقباقبي ص إيضاح الرموز )١(
 .٢٧٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٢٦٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٢٨٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٢٩٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٣١٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٣١٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٣٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 .٣٤٢للقباقبي ص إيضاح الرموز )٩(
 .٣٧٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١٠(
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 ٢٧ احلسن البرصية ءراأصول ق

öΝ﴿  قرأ- à6 ÏG≈ tΡ% s3 tΒ﴾  اجلمع، بقعوحيث . 
N﴿  قرأ- u öθ y™﴾  اإلفراد، بقعوحيث . 
#﴿  قرأ- trθ ãƒ﴾  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياءب، قعوحيث  . 
’Íh﴿  قرأ- n? tã × Îi yδ﴾ ]كرس الياء، ب ]٢١، ٩:مريم . 

 :ملحوظة
 :اختلف النقل عنه يف كيفية قراءة الكلامت التالية

- ﴿tβρ ç� Å³Ψ uƒ﴾ ]بكرس الشني، أو ضمها]٢١:األنبياء ، . 
    - ﴿ ÏiΒ 7# ÷è ãÊ ،  Ï‰ ÷è t/ 7# ÷è ãÊ،  $ Zÿ ÷è ãÊ﴾ ]ضم الضاد أو فتحها، ب]٥٤:الروم . 

- ﴿y# jÎÜ yz﴾ ]بفتح اخلاء، أو كرسها]١٠:الصافات ، . 
- ﴿yì uΗ sd﴾ ]بتخفيف امليم، أو تشديدها]٢:اهلمزة ، . 

                                            
 .٣٨٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٣٩٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٤٦٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 . بكرس اهلاء٥١٣يضاح ص، وقال يف اإل٣٧٦ ، اإلحتاف ص ٣٧٣انظر املفردة ص )٤(
 .٦٨، القراءات الشاذة للقايض ص٣٩١دة ص ،املفر٣٩١،اإلحتاف للبناءص٥٣١يضاح صاإل )٥(
 .٤٢٩، واملفردة ص٤٤٥،اإلحتاف للبناءص ٥٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٧٧، القراءات الشاذة للقايض ص٤٧١،اإلحتاف للبناءص٦١٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٥٦٧، املفردة ص٥٩٩،اإلحتاف للبناءص٧٣٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
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 ٢٨ احلسن البرصية ءراأصول ق
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 ٢٩ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 

٤  ،٣ ÉΟŠÏm§�9 $# Å7 Î=≈ tΒ  
 )مثلني كبري  ( إدغام امليم يف امليم 

 وجيوز يف حرف املد ثالثة العارض لإلدغام
  اإلشباع. ٣ التوسط . ٢ القرص .١  

ΟŠÏm§�9 $# Å7 Î=≈ §Β  

٥ ß‰ ç7÷è tΡ بالياء املضمومة وفتح الباء ß‰ u7÷è ãƒ 

٦ 
xÞ≡u� Å_Ç9$# 

tΛÉ) tGó¡ßϑø9 $# 
  النصب والتنوين فيهامحذف أل التعريف وب

$]Û≡u� ÅÀ 
$\ϑŠÉ)tGó¡•Β  

٧ öΝ Îγø‹ n=tã  املوضعني( ًكرس امليم وصلتها بياء وصال( ÌΝ Îγø‹ n=tã  

 
  احلسنقراءة  ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص اآلية
٢ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٢ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ‹ Ïù “W‰‘δ  
٣ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ≈ uΖø% y— u‘  
٤ ö/ ãφ  ًضم امليم وصلتها بواو وصال ã/ ãφ …  
٥ öΝ ÎγÎn/ ÌΝ ًا بياء وصالكرس امليم وصلته ‘§ ÎγÎn/ §‘  
٦ öΝ Îγø‹ n=tã ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ Îγø‹ n=tã  
٦ öΝ ßγs? ö‘x‹Ρr& u  ًضم امليم وصلتها بواو وصال … âΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٠  قراءة احلسن البرصي

٦ öΝ èδö‘É‹Ζ è?  ًضم امليم وصلتها بواو وصال … âΝèδ ö‘É‹Ζè?  
٧ öΝ ÎγÎ/θè=è% ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ ÎγÎ/θè=è% 

٧ öΝ ÎγÏèôϑ y™  ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ ÎγÏè ôϑy™  
٧ öΝ ÏδÌ�≈ |Á ö/r& ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ Ïδ Ì�≈|Á ö/ r& 

٧ ×οuθ≈ t±Ïî  
 فتح الغني  .١:   أوجه ثالثة

 ضم الغني .٢                  
   بالعني املضمومة بدل الغني املكسورة.٣    

×οuθ≈ t±tî  
×οuθ≈ t±àî  
×οuθ≈ t±àã  

٧ óΟ ßγs9 uρ ًضم امليم وصلتها بواو وصال … âΟßγ s9 uρ  
٨ / ãφ  ًضم امليم وصلتها بواو وصال ã/ ãφ …  
٩ öΝ ßγ|¡àÿΡ r& ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ |¡àÿΡr&  
١٠ öΝ ÎγÎ/θè=è% ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ ÎγÎ/θè=è% 

١١ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
الالم يف إدغام و، إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ ً، وضم امليم وصلتها بواو وصالالالم ßΝßγ ¯9 

١٢ öΝ ßγ̄Ρ Î) ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ ¯ΡÎ)  

١٣ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
إدغام الالم يف ، وإشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ ً، وضم امليم وصلتها بواو وصالالالم ßΝßγ ¯9 

١٣ öΝ ßγ̄Ρ Î) ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ ¯ΡÎ)  
١٤ öΝ ÎγÏΨŠÏÜ≈ u‹x© ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ ÎγÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© 

١٤ öΝ ä3yètΒ ًضم امليم وصلتها بواو وصال … äΝä3yè tΒ  
١٥ öΝ ÍκÍ5 ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ Íκ Í5 

١٥ ÷Λ èε‘‰ ßϑtƒ uρ ًضم امليم وصلتها بواو وصال Λ èε‘‰ ßϑtƒ uρ …æ 
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 ٣١ قراءة احلسن البرصي 

١٥ öΝ ÎγÏΨ≈ uŠøóèÛ ًتها بياء وصالكرس امليم وصل ÌΝ ÎγÏΨ≈ uŠøó èÛ 

١٦ öΝ ßγè? t�≈ pgÏkB ًضم امليم وصلتها بواو وصال … æΝßγ è?t�≈ pgÏkB  
١٧ öΝ ßγè=sVtΒ  ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ è=sVtΒ  
١٧ öΝ ÏδÍ‘θãΖ Î/  ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ Ïδ Í‘θãΖ Î/  
١٧ ööΝ ßγx. t� s? uρ ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ x. u�s? uρ  
١٧ ;M≈ yϑè=àß إسكان الالم ;M≈ yΚø=àß 

١٨ öΝ ßγsù  ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ sù  
١٩ ×M≈ uΚè=àß إسكان الالم ×M≈ uΚø=àß 

١٩ ÷Λ àιyè Î6≈ |¹r& ًضم امليم وصلتها بواو وصال æΛ àιyè Î6≈ |¹r& …  
١٩ Ν ÍκÍΞ# sŒ# u ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ Íκ ÍΞ#sŒ# u 

١٩ È,Ïã≡uθ ¢Á9 ìÏ%≡uθ القاف قبل العني #$ ¢Á9 $# Ì 
٢٠ ß# sÜøƒ s† كرس الياء واخلاء والطاء مع تشديدها ß# ÏjÜÏƒÏ†  
٢٠ öΝ èδ t�≈|Á ö/r&  ًضم امليم وصلتها بواو وصال … æΝèδ t�≈ |Áö/ r&  
٢٠ Ν ßγs9 ًضم امليم وصلتها بواو وصال … ßΝßγ s9 

٢٠ öΝ Îγø‹ n=tã ًكرس امليم وصلتها بياء وصال ÌΝ Îγø‹ n=tã  

٢٠ |= yδ s%s! 
öΝ ÎγÏèôϑ |¡Î/ 

 إدغام الباء يف الباء 
 ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال

= yδ s%s! 
ÌΝ ÎγÏè ôϑ|¡Éj/ 

٢٠ öΝ ÏδÌ�≈ |Á ö/r& uρ   ًوصالكرس امليم وصلتها بياء ÌΝ Ïδ Ì�≈|Á ö/ r&uρ  
٢١ öΝ ä3s) n=s{ ًضم امليم وصلتها بواو وصال … æΝä3s) n=s{ 

٢١ öΝ ä3Î=ö6s%   ًبواو وصالضم امليم وصلتها … æΝä3Î=ö6 s%  
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 ٣٢  قراءة احلسن البرصي

٢١      ًضم امليم وصلتها بواو وصال      

٢٢     إدغام الالم يف الالم      

٢٢   ًضم امليم وصلتها بواو وصال   

٢٢    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     

٢٣  ًها بواو وصالضم امليم وصلت   
٢٣     ًضم امليم وصلتها بواو وصال       
٢٣  ًضم امليم وصلتها بواو وصال   
٢٥     ًضم امليم وصلتها بواو وصال      
٢٥    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠       إدغام النون يف النون بغنة       

٣٠     إدغام امليم يف امليم بغنة     
٣١     ضم العني وكرس الالم        
٣١     م امليمض   

٣٣      
  وامليم  وكرس اهلاءً ياء اهلمزةإبدال

  ًوصلتها بياء وصال     

٣٣     إدغام امليم يف امليم     

٣٧     إدغام امليم يف امليم     

٣٧       إدغام اهلاء يف اهلاء     

٣٨       
 اء بدون تنوين فتح الف

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
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 ٣٣ قراءة احلسن البرصي 

٤٠ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)  الياء و  األلفحذف Ÿ≅ΤÎ� u�ó  Î) 

٤٠ zÉL yϑ÷èÏΡ إسكان الياء ÉL yϑ÷èÏΡ 

٤٠ Èβθç7 yδö‘$$ sù   ًإثبات الياء وصال Èβθç7 yδö‘$$ sù   
٤١ Èβθà)̈? $$ sù   ًإثبات الياء وصال Èβθà)̈? $$ sù  
٤٧ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)  حذف األلف والياء Ÿ≅ΤÎ� u�ó  Î) 

٤٧ zÉL yϑ÷èÏΡ إسكان الياء ÉL yϑ÷èÏΡ 

٤٩ 
tβθãŠós tFó¡tƒ uρ 

öΝ ä.u !$ |¡ÎΣ  
βθãŠós إدغام النون يف النون tFó¡tƒ uρ 

… æΝä. u !$|¡ÉjΣ  
٥١ ãΝ è?õ‹ sƒªB ãΝ ام الذال يف التاء إدغ  #$ œ?‹sƒªB $#  
٥٤ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

٥٨ öΝ ä3≈ u‹≈sÜ yz  
وبتاء مكسورة عىل لف وبأباملد واهلمز 
… ًضم امليم وصلتها بواو وصالاجلمع، و æΝä3ÎF≈ u↔þ‹ÉÜ yz  

٥٩ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو æΝßγ ¯9 

٦١ # \�óÁ ÏΒ التنوينفتح الراء بدل  u� óÁÏΒ 

٦٢ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 
  ًصالوكرس امليم وصلتها بياء و

y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

٦٧ # Yρâ“èδ ( بدال الواو مهزةإ # Yτâ“èδ  

٧٠ tµ t7≈t± s? 
بدل   ضمميم مضمومة وكرس الباء وتنوين

≈µÎ7  ةالفتح t±sF ßΒ í 

٧٤ }‘Îγ sù إسكان اهلاء }‘öγ sù 
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 ٣٤  قراءة احلسن البرصي

٧٧ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ بغنةإدغام امليم يف امليم  Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٧٩ |=≈ tGÅ3ø9 $# öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r'Î/ الباء يف الباءإدغام  =≈ tGÅ3ø9 $# 
ÌΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r' Éj/ 

٨٠ ãΝ è?õ‹ sƒªB r&  إدغام الذال يف التاء … âΝœ?‹ sƒªBr&  
٨٣ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) Ÿω  إدغام الالم يف الالمحذف األلف والياء ثم ≅ Î�u� ó Î) �ω 

٨٣ tβρß‰ ç7÷è s?  التاء لبالياء بد  tβρß‰ ç7÷è sƒ  
٨٣ $YΖ ó¡ãm 3 ورة بدون تنوينقصبألف م’ s_ó¡ãm 

٨٥ šχθè=çGø) s?  ضم التاء وفتح القاف وتاء مكسورة مشددة šχθè=ÏiG s)ç?  
٨٥ tβρã� yγ≈ sà s? واهلاء وحذف األلفتشديد الظاء  tβρã� §γ©à s?  
٨٥ 3“t�≈ y™é&  3 األلففتح اهلمزة وإسكان السني وحذف“t� ó™ r&  
٨٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩١ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو æΝßγ ¯9 

٩١ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩١ šχθè=çGø) s?  ضم التاء وفتح القاف وتاء مكسورة مشددة šχθè=ÏiG s)ç?  
٩٢ ô‰ s)s9 uρ Ν à2 u!%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰s) s9uρ …âΝà2 u !%£`  
٩٢ ãΝ è?õ‹ sƒªB ãΝ إدغام الذال يف التاء  #$ œ?‹sƒªB $#  

٩٧ Ÿ≅ƒÎ� ö9Éf Ïj9  
فتح اجليم والراء ثم ألف ومهزة مكسورة 

≅Ÿ مع املد املتصلمن غري ياء،  Î�ℜs� ö9sfÏj9  

٩٨ r إسكان السني Ï& Î#ó™ â‘uρ 

٩٨ Ÿ≅ƒÎ� ö9Å_ uρ  
فتح اجليم والراء ثم ألف ومهزة مكسورة 

≅s مع املد املتصلمن غري ياء،  Î�ℜss� ö9s_ uρ  
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 ٣٥ قراءة احلسن البرصي 

١٠٠ (#ρß‰ yγ≈ tã 
بال  ضم العني بعدها واو وهاء مكسورة

‰ρß#) ألف Éδθßã 

١٠٢ ßÏÜ≈ u‹ ›sθèÜ≈u  بواو بدل الياء وفتح النون  ¤±9$# ¤±9 $# 

١٠٤ $ uΖÏã≡u‘   بالتنوين يف الوصل V$Ζ Ïã≡u‘  
١٠٦ $ yγÅ¡Ψ çΡ بالتاء املفتوحة بدل النون وفتح السني  $ yγy¡Ψ t? 

١٠٨ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê إدغام الدال يف الضاد ‰ s)sù ¨≅ £Ê 

١١١ öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr&  
 ياء وكرس اهلاء الإسكان 

ÌΝ ًكرس امليم وصلتها بياء وصالو ÎÎ‰‹ ÏΡ$tΒr&  

١١٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١١٢ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

١١٤ ãΝ n=øßr& £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=øßr& £ϑÉiΒ 

١١٥ (#θ—9 uθè?  فتح التاء والالم املشددة (# öθ̄9 uθy?  
١١٧ ãΑθà) tƒ … ã&s! إدغام الالم يف الالم Αθà) tƒ … ã&ª! 

١٢٠ «! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ ‘δ 

١٢٠ ÉΟ ù=Ïèø9 $#   $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο ù=Ïèø9 $# $£Β 

١٢٢ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)   حذف األلف والياء Ÿ≅ΤÎ� u�ó  Î) 

١٢٢ zÉL yϑ÷èÏΡ إسكان الياء ÉL yϑ÷èÏΡ 

١٢٤ tΑ$ s% Ÿω إدغام الالم يف الالم Α$s% �ω 
١٢٥ (#ρä‹ ÏƒªB$# uρ  فتح اخلاء (#ρä‹ nƒªB$# uρ 

١٢٥ zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) ’ ~?|Á ãΒ إدغام امليم يف امليم Ο↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~?|Á‘Β 
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 ٣٦  قراءة احلسن البرصي

١٢٥ z⊗ ÉLø‹ t/  إسكان الياء ÉLø‹ t/  
١٢٨ È÷yϑÎ=ó¡ãΒ وفتح النون مدية ياءثم   الثانيةكرس امليم uÉϑÎ=ó¡ãΒ 

١٣١ tΑ$ s% … ã&s! إدغام الالم يف الالم Α$s% … ã&©! 

١٣٣ tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 إدغام الالم يف الالم Α$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ïj9 

١٣٣ y7 Í←!$ t/#u   عىل الواحدبدل اهلمزة ياء حذف األلفني ثم y7ŠÎ/ r& 

١٣٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٣٩ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٤٠ tβθä9θà) s?  ًإبدال التاء ياء tβθä9θà) sƒ  
١٤٠ ãΝ n=øßr& £ϑÏΒ  إدغام امليم يف امليم Ν n=øßr& £ϑÉiΒ 

١٤٣ zΝ n=÷èuΖ Ï9  tΒ  إدغام امليم يف امليم Ν n=÷èuΖ Ï9 ̈Β  
١٤٥ |=≈ tGÅ3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ إدغام الباء يف الباء =≈ tGÅ3ø9 $# Èe≅ ä3jÎ/ 

١٥٢ Èβρã� àÿõ3s?  ًبالياء وصال  Èβρã� àÿõ3s?   
١٥٨ tí §θsÜ s? بالياء وتشديد الطاء وإسكان العني ôí§θ ©Ü sƒ  
١٦١ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ   ضم التاء املربوطة ãπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ  
١٦١  Ä¨$̈Ζ9$# uρ  ضم السني  ã¨$̈Ζ9$# uρ  
١٦١ tÏè yϑô_ r&  ًإبدال الياء واوا tβθãèyϑô_ r&  
١٦٥ “t� tƒ بالتاء بدل الياء “t� t?  

١٦٥ ¨βr& 
¨βr& uρ 

  (βÎ¨ كرس اهلمزة فيهام 
¨βÎ) uρ 

١٦٦ øŒÎ) r&§� t7s? إدغام الذال يف التاء ŒÎ) r&§� t7̄?  
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 ٣٧ اءة احلسن البرصيقر 

١٦٨      إسكان الطاء فتح اخلاء و      

١٧٠     إشامم كرسة القاف الضم  
∈  إدغام الالم يف الالمو   

١٧٥    
      

 إدغام الباء يف الباء   
      

١٧٦    
      

 إدغام الباء يف الباء   
    

١٧٧       ضم الراء      
١٧٧      وضم الراءمكسورة ختفيف النون      
١٧٧      ًإبدال الياء واواالراء وضم     

١٨٢   فتح الواو وتشديد الصاد     

١٨٤ 
   

    
  

 ضم التاء بال تنوين
  ثم إدغامها يف امليمكرس امليمو

 فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح النون

   
   

  
١٨٤    كان اهلاءإس    

١٨٥     فتح الراء) (  إدغام الراء يف الراءثم     

١٨٥      فتح الكاف وتشديد امليم       
١٨٩      كرس احلاء     
١٨٩      وضم الراءمكسورة ختفيف النون      

١٩١    
     

 إدغام الثاء يف الثاء   
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 ٣٨  قراءة احلسن البرصي

١٩٤ àM≈ tΒã� çtø:$# uρ إسكان الراء àM≈ tΒö� çtø:$# uρ 

١٩٦ £ ،Ü فيها (  كرس احلاء( Ædk Ïsø9 $#  
١٩٦ nοt� ÷Κãèø9 $# uρ ضم التاء ãοt� ÷Κãèø9 $# uρ 

١٩٧ !،£ ، Ü فيها  ( كرس احلاء( k Ïsø9 $# � 
١٩٧ Ÿξ sù y] sùu‘  تنوين ضم مع اإلدغام Ÿξ sù ] sùu‘ Ö 
١٩٧ Ÿω uρ šXθÝ¡èù  تنوين ضم مع اإلدغام Ÿω uρ ÒXθÝ¡èù  
١٩٧ tΑ# y‰Å_ مع االخفاءتنوين ضم  ÖΑ#y‰ Å_ 
١٩٧ Èβθà)̈? $# uρ  ًبالياء وصال Èβθà) ¨?$# uρ 
٢٠٤ ß‰ Îγô±ãƒ uρ  فتح الياء واهلاء ß‰ yγô±yƒ uρ 
٢٠٤ ©! !ª ضم اهلاء  #$ $#  
٢٠٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٠٥ y7 Î=ôγãƒ uρ  فتح الياء y7 Î=ôγ uƒuρ 
٢٠٥ ŷ ö� ys ø9$#  ضم الثاء ö̂� ys ø9$# ã 
٢٠٥ Ÿ≅ ó¡̈Ψ9 $#uρ ضم الالم ã≅ ó¡̈Ψ9 $#uρ 

٢٠٦ Ÿ≅ŠÏ% ßµs9 
  إشامم كرسة القاف الضم

 Š∈ ãµ̄9≅ إدغام الالم يف الالمو

٢٠٨ ÏN≡uθ äÜäz  إسكان الطاء فتح اخلاء و ÏN≡uθ ùÜtz  
٢١٠ ßìy_ ö� è?  فتح التاء وكرس اجليم ßìÉ_ ö� s?  
٢١١ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)  حذف األلف والياء Ÿ≅ Î�u� ó Î) 

٢١٣ |=≈ tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$Î/  

≈= إدغام الباء يف الباء tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$jÎ/ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٣٩ اءة احلسن البرصيقر 

٢١٣      إدغام الفاء يف الفاء    

٢١٦   ثالثة مواضع  ( اءإسكان اهل (   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢١٨    ًباهلاء وقفا   

٢٢١      ضم التاء       
٢٣١      ءإدغام الدال يف الظا      
٢٣١      إدغام اهلاء يف اهلاء وإبدال الواو مهزة      

٢٣١    ًباهلاء وقفا    
٢٣٣     براءين األوىل مفتوحة والثانية ساكنة بال مد       
٢٣٥      إدغام احلاء يف احلاء      

٢٣٥      إدغام امليم يف امليم     

٢٣٦       املوضعني (  مع القلقلة  الدالإسكان(     

٢٤٣      إدغام الالم يف الالم       
٢٤٥    ضم الفاءو وتشديد العني حذف األلف     
٢٤٦    حذف األلف والياء   

٢٤٧     إدغام الالم يف الالم     

٢٤٨     إدغام الالم يف الالم     

٢٤٩     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٤٩     إدغام الواو يف الواو      

٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها  
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 ٤٠  قراءة احلسن البرصي

٢٥٤ u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ دغام الياء يف الياءإ ’ ÎAù' tƒ ×Πöθ©ƒ 

٢٥٤ ÓìøŠt/  بدل تنوين الضمةفتح  ìøŠt/ Ÿ 
٢٥٤ ×'©# äz  بدل تنوين الضمةفتح  t ' ©#äz  
٢٥٤ ×π yè≈ xÿ x©  بدل تنوين الضمةفتح  x π yè≈ xÿ x©  
٢٥٥ �y∏ ø9$#  فتح الياء ¨y∏ ø9$#  
٢٥٥  ãΠθ•‹ s) ø9$# فتح امليم  sΠθ•‹ s) ø9$# 

٢٥٥ ßìxÿ ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã إدغام العني يف العني ìxÿ ô±o„ … çνy‰ΨÏeã 

٢٥٥ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٢٥٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٥٦ ß‰ ô©”�9$# ضم الشني ß‰ ã©”�9$# 

٢٥٧ ÏM≈ uΗä>—à9$#   املوضعني ( إسكان الالم( ÏM≈ uΗø>—à9$#  
٢٥٨ }‘În/ u‘ ًحتذف وصال (إسكان الياء( ‘În/ u‘ 

٢٥٩ }‘Éδ uρ إسكان اهلاء }‘õδ uρ 
٢٥٩ |M ÷VÎ7 s9 ، |M ÷VÎ7 MVÎ7¨  )نيوضعامل(إدغام الثاء يف التاء   9© s9،  ¨MVÎ7 ©9  
٢٥٩ tΑ$ s% àM ÷VÎ7 s9 إدغام الثاء يف التاءو إدغام الالم يف الالم Α$s% ‘MVÎ7 ©9  
٢٥٩ $ yδã” Å³⊥ çΡ  فتح النون وضم الشني ثم راء بدل الزاي $ yδâ‘ã³⊥ sΡ  
٢٦١ ôM tFu; /Ρ r& yì ö7 y™  إدغام التاء يف السني M tFu; /Ρ r& yì ö7̈™ 
٢٦١ ß# Ïè≈ ŸÒãƒ حذف األلف وتشديد العني ß# ÏÏeèŸÒãƒ 

٢٦٢ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 
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 ٤١ قراءة احلسن البرصي 

٢٦٥     ن الكافاسكإ      
٢٦٦     عىل اجلمعبألف   

٢٧١      إسكان العني      
٢٧١    إسكان اهلاء    

٢٧١      إسكان الراء       

٢٧٤       
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
      

٢٧٥      مواضع ٣( باملد واهلمز (    ،      ،
     

٢٧٥     تاء ساكنة قبل اهلاء    

٢٧٦       باملد واهلمز     

٢٧٧       
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
      

٢٧٨     سكان الياءإ      

٢٧٨       باملد واهلمز     
٢٧٩     فتح اهلمزة ثم ياء ساكنة ثم قاف مكسورة       

٢٨٠     إسكان الظاء      
٢٨٠      تشديد الصاد     
٢٨٢    كرس الالم    
٢٨٢     كرس الالم     

٢٨٢       إسكان الذال وختفيف الكاف      
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 ٤٢  قراءة احلسن البرصي

٢٨٢ ¸οt�≈ yf Ï?   ضمبتنوين îοt�≈ yf Ï?  
٢٨٢ Zοu� ÅÑ%tn   ضمبتنوين Óοu� ÅÑ%tn  
٢٨٣ $Y6 Ï?%x.  ضم الكاف وتشديد التاء وألف بعدها  $Y6≈ −Fä⊗.  
٢٨٥ u ،{  املوضعني ( إسكان السني( Ï& Î#ó™ â‘uρ  

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ �y∏ ø9$#  فتح الياء ¨y∏ ø9$#  
٢  ãΠθ•‹ s) ø9$# فتح امليم  sΠθ•‹ s) ø9$#  

٣ |=≈ tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$Î/  

≈= إدغام الباء يف الباء tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$jÎ/ 

٣ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة Ÿ≅‹ ÅgΥF{$# uρ 

٩ ßìÏΒ$y_ بالتنوين ìÏΒ$y_ í 
٩ Ä¨$̈Ψ9$#  فتح السني ÿ $̈Ψ9 $#  
٩ �ω |= ÷ƒ u‘ فتح بدل الفتحةتنوين  �ω $ \6÷ƒ u‘  
١٣ Ν ßγtΡ ÷ρ t�tƒ  بالتاء بدل الياء … ßΝßγ tΡ÷ρ t� t?  
١٥ Òχ≡uθ ôÊÍ‘uρ ضم الراء Òχ≡uθ ôÊß‘uρ 
١٨ y‰ Îγx© ª! $# … çµ̄Ρ r& كرس اهلمزة y‰ Îγx© ª! $# … çµ̄Ρ Î) 

١٨ uθ èδ èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# uρ إدغام  الواو يف الواو θèδ èπs3 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ¨ρ 

٢٠ }‘Îγ ô_ uρ  إسكان الياء ‘Îγ ô_uρ 
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 ٤٣ قراءة احلسن البرصي 

٢٠ Çyè t7̈? Çyè ًإثبات الياء وصال   #$ t7̈? $#  
٢٥ �ω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين �ω $ \6÷ƒ u‘  

٢٨ Zπ9 s) è?  
 مفتوحة ياءوكرس القاف ثم فتح التاء 

(Zπ−ŠÎ لف  أال بمشددة x? 

٢٩ ãΝ n=÷ètƒ uρ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ uρ $̈Β 

٣٥ ßN r&t� øΒ$#  ًباهلاء وقفا νr&t� øΒ$#  
٣٧ $ yγn=¤ÿ x. uρ   ختفيف الفاء $ yγn=nÿ x. uρ  
٣٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
٤١ y7 −/ §‘ # Z��ÏW Ÿ2 7 إدغام  الكاف يف الكاف −/§‘ # Z��ÏW ¤2 

٤٧ ãΑθà) tƒ … çµs9 ام  الالم يف الالمإدغ Αθà) tƒ … çµª9  
٤٨ çµßϑÏk=yè ãƒuρ بالنون بدل الياء çµßϑÏk=yè ãΡ uρ 

٤٨ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة Ÿ≅‹ ÅgΥF{$# uρ 

٤٩ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) الياء و  األلفحذف Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î)  
٤٩ ô‰ s% Ν ä3çGø⁄Å_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% … ßΝ ä3çGø⁄Åe_ 

٤٩ # M�ö� sÛ  
 ومهزة  املتصلدألف بعد الطاء مع امل

# مكسورة بدل الياء M�È∝¯≈ sÛ  

٥٠ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
٥١ çνρß‰ç6 ôã$$ sù 3 #x‹≈ yδ إدغام  اهلاء يف اهلاء νρß‰ç6 ôã$$ sù  #x‹≈ ¨δ 

٥٢ šχθ•ƒ Í‘# uθys ø9$# 
ßøtwΥ 

 إدغام  النون يف النون
χθ•ƒ Í‘# uθys ø9$# 

ßøtªΥ 

٥٩ tΑ$ s% … çµs9 ام  الالم يف الالمإدغ Α$s% … çµ©9 
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 ٤٤  قراءة احلسن البرصي

٦١ |M uΖ ÷è©9 ًباهلاء وقفا µ uΖ÷è ©9  
٦٢ uθ ßγs9 )يف املوضعني  (إسكان اهلاء  ً)معا( uθ ÷γs9  
٦٥ è≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة è≅‹ ÅgΥF{$# uρ 

٦٦ ÷Λ äΡ r'̄≈ yδ  تسهيل اهلمزة … æΛäΡ −†≈ yδ 

٧٣ βr& #’ tA÷σ ãƒ 
ًة ألفا  الثاني اهلمزةزيادة مهزة استفهام وإبدال
#!β مع اإلشباع u 4’ tA÷σ ãƒ 

٧٥ ÿÍνÏjŠ xσãƒ  )يف املوضعني(إسكان اهلاء  )ًمعا( øνÏjŠxσ ãƒ  
٧٩ tΑθà) tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 إدغام الالم يف الالم Αθà) tƒ Ä¨$̈Ζ=jÎ9 

٧٩ tβθßϑÏk=yèè? 
  فتح التاء وتسكني العني 
 ?tβθßϑr=øèy وختفيف الالم وفتحها

٨١ !$ yϑs9  كرس الالم $ yϑÎ9  
٨١ Ν à6çG÷� s?#u  بدل التاء وألف بعدها مفتوحةنون  … âΝà6≈sΨ ÷� s?#u  

٨١ ôΜè? õ‹ s{r&uρ إدغام الذال يف التاء … âΜœ?‹s{ r&uρ  
٨٣ zΝ n=ó™r&  tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=ó™r& ̈Β  
٨٣ šχθãè y_ö� ãƒ بالتاء بدل الياء šχθãè y_ö� ä?  
٨٥ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî  إدغام الغني يف الغني ÷tGö; tƒ u� ö� ¨î 

٨٥ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٣ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)  املوضعني ( الياء األلف وحذف( Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٠٣ |M yϑ÷èÏΡ وقفاباهلاء ً µ yϑ÷èÏΡ  
١٠٦ z># x‹yè ø9$# $yϑÎ/  إدغام الباء يف الباء ># x‹yè ø9$# $yϑjÎ/ 

١٠٧ «! $# öΝ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# … âΝœδ  
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 ٤٥ قراءة احلسن البرصي 

١٠٩ ßìy_ ö� è?  فتح التاء وكرس اجليم ßìÉ_ ö� s?  
١١٥ (#θè=yèøÿ tƒ بالتاء بدل الياء (#θè=yèøÿ s?  
١١٥ çνρã�xÿ ò6ãƒ 3 بالتاء بدل الياء çνρã�xÿ ò6è?  
١١٩ ÷Λ äΡ r'̄≈ yδ  تسهيل اهلمزة … âΛäΡ −†≈ yδ  
١٢٠ šχθè= yϑ÷ètƒ  بالتاء بدل الياء šχθè= yϑ÷èt?  

١٢٤ øŒÎ) ãΑθà)s? 
šÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 

  لذال يف التاءإدغام ا
 إدغام الالم يف الالم و

Αθà) ©? ŒÎ) 
šÏΨ ÏΒ÷σ ßßϑù=jÎ9   

١٢٤ 7#≈ s9#u وحذف األلف والم ساكنة قطعمهزة  ;# ù9 r&  
١٢٤ tÏ9 u”∴ãΒ  كرس الزاي tÏ9 Í”∴ãΒ  
١٢٥ 7#≈ s9#u مهزة قطع والم ساكنة وحذف األلف :# ù9 r&  
١٢٥ tÏΒÈhθ |¡ãΒ فتح الواو  tÏΒ£θ |¡ãΒ 

١٣٠ (# #θt/ Ìh�9$#   باملد واهلمز u #θu/ Ìh�9$#  

١٣٢ tΑθß™ §�9$# uρ 
öΝ à6̄=yès9 

™Αθß إدغام الالم يف الالم §�9$# uρ 
… âΝà6̄=yè ¯9  

١٤٢ zΝ n=÷ètƒ uρ tÎ�É9≈ ¢Á9 ÌΝ كرس امليم #$ n=÷ètƒ uρ tÎ�É9≈ ¢Á9 $#  
١٤٥ ÷ŠÌ� ãƒ z># uθrO )املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء  ً)معا( z># uθ©O ŠÌ�ãƒ 

١٤٥ Ïµ Ï?÷σ çΡ  )املوضعني، إسكان اهلاء، بدون صلة  )ًمعا ÷µÏ? ÷σ çΡ  

١٤٦ Éi r'x. uρ 
 ء  ثم مهزة مكسورة مكان اليامزة اهللألف بد

'cÇ“r(يقف عليها بالياء ومع املد  x. uρ( É�!$ x.uρ 

١٤٦ tβθ•‹ În/Í‘  ضم الراء tβθš‹ În/ã‘ 
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 ٤٦  قراءة احلسن البرصي

١٤٦ (#θãΖ yδ uρ كرس اهلاء (#θãΖ Éδ uρ 

١٤٧ óΟ ßγs9 öθ s% ضم الالم … âΟßγ ä9 öθs% 

١٥٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
١٥١ |= ôã ”�9$# !$ yϑÎ/ إدغام  الباء  يف الباء = ôã ”�9$# $ yϑjÎ/ 

١٥٢ ô‰ s)s9 uρ 
ãΝ à6s%y‰ |¹ 

‰ إدغام الدال يف الصاد s)s9 uρ 
ãΝ à6s%y‰£¹ 

١٥٢ øŒÎ) Νßγ tΡθ�¡ßs s? إدغام الذال يف التاء ŒÎ) …âΝ ßγtΡθ�¡ ßs©? 

١٥٣ øŒÎ) šχρß‰ ÏèóÁè? فتح التاء والعني وءاتإدغام الذال يف ال ŒÎ) šχρß‰ sèóÁ̈? 

١٥٣ Ÿω uρ šχ…âθ ù=s? ألوىلواو احذف الضم الالم و  Ÿω uρ šχθè=s? 

١٥٦ “x“äî  ختفيف الزاي “Y“äî  
١٥٦ tβθè=yϑ÷ès?  بالياء بدل التاء tβθè=yϑ÷ès„ 
١٥٧ šχθãè yϑøgs†  بالياء بدل التاء šχθãè yϑøgrB  
١٦١ ¨≅ äótƒ ضم الياء وفتح الغني ¨≅ yóäƒ 

١٦٢ tβ≡uθôÊ Í‘  ضم الراء tβ≡uθôÊ ã‘  
١٦٤ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9  إدغام  الالم يف الالم ≅ ö6s% ’ Å∀ ¯9  
١٦٧ tÏ%©!$# (#θà) sù$tΡ  إدغام  النون يف النون Ï%©! $# (#θà) sù$©Ρ 

١٦٧ Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝ ßγs9 
  إشامم كرسة القاف الضم

Š∈uρ …âΝ≅ إدغام الالم يف الالمو ßγ̄9 

١٧٠ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

١٧٣ tΑ$ s% ãΝ ßγs9 إدغام  الالم يف الالم Α$s% ãΝ ßγ̄9  
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 ٤٧ قراءة احلسن البرصي 

١٧٣ ô‰ s% (#θãè uΚy_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% (#θãè uΚ©_ 

١٧٤ tβ≡uθôÊ Í‘  ضم الراء tβ≡uθôÊ ã‘  
١٧٥ Èβθèù%s{uρ ًإثبات الياء وصال  Èβθèù%s{uρ  
١٧٦ Ÿ≅ yèøg s† öΝ ßγs9 إدغام  الالم يف الالم ≅ yèøg s† … âΝßγ ¯9 

١٧٩ u”� Ïϑtƒ   ضم الياء وفتح امليم وتشديد الياء مكسورة u” jÍ� tϑèƒ  
&Ï إسكان السني  « ، ´ ١٧٩ Î#ø™ â‘uρ  
١٨٠ Ï& Î#ôÒ sù uθèδ إدغام  اهلاء يف اهلاء &Î# ôÒ sù uθ ‘δ  
١٨١ ô‰ s)©9 yìÏϑy™ إدغام الدال يف السني ‰ s)©9 yìÏϑ£™  
١٨٣ ô‰ s% öΝ ä. u!%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% … âΝ ä.u !%£`  
١٨٨ ¨t |¡øtrB  بدل التاءبالياء ¨t |¡øtr†  
١٩٣+ 
١٩٤ Í‘# t�ö/ F{$#   $oΨ −/ u‘  إدغام الراء يف الراء ‘# t�ö/ F{$#  $ oΨ−/ −‘ 

١٩٤ y7 Î=ß™â‘ إسكان السني y7 Î=ô™â‘  
١٩٥ ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗxå  إدغام  العني  يف العني ì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗªå 

١٩٨ Zωâ“çΡ ياإسكان الز Zω÷“çΡ 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ $\/θãm فتح احلاء $\/ öθ sm  
٤ çνθè=ä3 sù $ \↔ÿ‹ ÏΖ yδ   إدغام اهلاء  يف اهلاء νθè=ä3 sù $ \↔ÿ‹ ÏΖ£δ 

٥ ÉL©9 ≈ÉL ألف بعد الالم #$ ©9 $#  
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 ٤٨  قراءة احلسن البرصي

٦ Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ 4 # sŒÎ*sù إدغام الفاء  يف الفاء ∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/  # sŒÎ*©ù 

٩ |·÷‚ u‹ ø9uρ كرس الالم |·÷‚ u‹ Î9uρ 

٩ (#θà) −Gu‹ù=sù كرس الالم (#θà) −Gu‹É=sù 
٩ (#θä9θà) u‹ ø9uρ كرس الالم (#θä9θà) u‹ Î9uρ 
١٠ šχöθ n=óÁu‹ y™ uρ ءضم اليا šχöθ n=óÁç‹ y™uρ 

١١ Å»θãƒ  فتح الواو وتشديد الصاد Ìh» uθãƒ 

١٢ ß û‘θãƒ رهوكسفتح الواو وتشديد الراء م ß Ì̂h‘uθ ãƒ 

١٢ 4|»θãƒ رهوفتح الواو وتشديد الصاد مكس Ìh» uθãƒ 

١٢ 9h‘!$ŸÒ ãΒ  كرس الراء بدون تنوين Ìh‘!$ŸÒ ãΒ  
١٢ Zπ§‹ Ï¹uρ 7 تنوين كرسπ§‹ Ï¹uρ 

١٣ ã&ù# Åzô‰ ãƒ بالنون بدل الياء ã&ø# Åzô‰ çΡ  
١٤ ã&ù# Åzô‰ ãƒ بالنون بدل الياء ã&ø# Åzô‰ çΡ  
١٩ 7π oΨÉi� t6 •Β  7 فتح الياء املشددةπ oΨ̈� t6 •Β  
١٩ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ 4 β Î*sù إدغام الفاء  يف الفاء ∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/  βÎ*©ù 

٢٢ ô‰ s% y# n=y™ إدغام الدال يف السني ‰ s% y# n=£™ 

٢٣ ô‰ s% y# n=y™ دغام الدال يف السنيإ ‰ s% y# n=£™ 

٢٤ àM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# uρ كرس الصاد àM≈ oΨ ÅÁós ßϑø9$# uρ 

٢٥ M≈ oΨ |Áós ßϑø9$# Å  املوضعني( كرس الصاد ( M≈ oΨ ÅÅÁsßϑø9$# Å 
٢٥ BM≈ oΨ |ÁøtèΧ كرس الصاد BM≈ oΨ ÅÅÁøtèΧ 

٢٥ £ÅÁ ômé& فتح اهلمزة والصاد £xÁ ômr& 
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 ٤٩ قراءة احلسن البرصي 

٢٩         
لتاء كرس او ء األوىل وفتح القافضم التا

 ةالثانية مشدد       

٣٣     ألف بعد العني    
٣٤      إدغام الباء يف الباء     

٣٤    
   

 إدغام النون يف النون  
  

٣٦     
    

 إدغام الباء يف الباء   
    

٤٠      إدغام امليم يف امليم       

٤٠       حذف األلف وإسكان الضاد       
٤٢      إدغام الالم يف الالم        
٤٢     السني دفتح التاء وتشدي     
٤٤     بالياء بدل التاء     

٤٦     بالتنوين      
٥٦     إدغام التاء يف اجليم        
٥٨     إسكان العني    

٦١   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  المإدغام الالم يف الو  

٦٤     
    

 إدغام الالم يف الالم   
    

٧٣      التاء بالياء بدل    
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 ٥٠  قراءة احلسن البرصي

٧٤ ó= Î=øótƒ t∃ öθ|¡ sù إدغام الباء يف الفاء = Î=øótƒ t∃ öθ|¡̈ù 

٧٧ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٧٧ tΑ$ tFÉ)ø9 $# Iω öθs9 إدغام الالم يف الالم Α$tF É)ø9 $# Ÿω öθ̄9 

٨١ |M ¨Št/ ×π xÿ Í←!$ sÛ  إدغام التاء يف الطاء M ¨Št/ ×π xÿÍ← !$̄Û 

٨٧ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٩٠ ôN u� ÅÇym   ويقف باهلاء بالفتحمنونةمربوطة تاء ، Zοu� ÅÇ ym  
٩٠ öΝ ä.θè=tG≈ s)n= sù بدون ألف … âΝä.θè=tGs) n=sù 

٩١ 
ß]øŠym 

öΝ èδθßϑçGøÿÉ) rO 
 إدغام الثاء يف الثاء

]øŠym 
… âΝèδθßϑçGøÿ É) ¯O 

٩٢ $\↔ sÜyz   املوضعني ( باملد ( [-sÜ yz  
٩٢ ã�ƒÌ� ós tGsù 7πt7 s%u‘  املوضعني  ( إدغام الراء يف الراء ( �ƒÌ� ós tGsù 7πt7 s%¯‘ 

٩٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
٩٢ ã�ƒÌ� øtrB uρ 7π t6s%u‘ إدغام الراء يف الراء �ƒÌ� øtrB uρ 7π t6s%¯‘ 

٩٤ (#θãΖ ¨Šu; tFsù  
 ثاء بدل الباء وباء مشددة بدل الياء

;θãF̈#) ) املوضعني  (  ثم تاء بدل النون sW tFsù  

٩٤ zΝ≈ n=¡¡9 zΝ حذف األلف #$ n=¡¡9 $# 

٩٤ 
š� Ï9≡x‹x. 
Ν çGΨà2 

 إدغام الكاف يف الكاف
� Ï9≡x‹x. 
… âΝçGΨ œ2 

١٠٢ öΝ à)tF ù=sù كرس الالم öΝ à)tF Ï=sù 
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 ٥١ قراءة احلسن البرصي 

١٠٥ |=≈ tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$Î/  

≈= إدغام الباء يف الباء tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$jÎ/ 

١٠٨ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
١٠٩ ÷Λ äΡ r'̄≈ yδ  تسهيل اهلمزة … âΛäΡ −†≈ yδ 

١١٥ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# Ï&Îk!uθ çΡ إسكان اهلاء و إدغام النون يف النون ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ÷& Îk!uθœΡ 

١١٥ Ï& Î#óÁ çΡ uρ  ،دون صلة إسكان اهلاء ÷&Î# óÁçΡ uρ 

١١٦ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê إدغام الدال يف الضاد ‰ s)sù ¨≅ ¨Ê 

١١٧ HωÎ) $ZW≈ tΡ Î) وباإلفرادضم اهلمزة   �ωÎ) 4s\Ρ é&  
١١٨ š^$s% uρ ¨βx‹ ÏƒªBV{ إدغام الالم يف الالم ^$s% uρ ¨βx‹ ÏƒªB r�{  
١٢٣ öΝ ä3Íh‹ÏΡ$ tΒr'Î/   الياء إسكان … âΝä3‹ ÏΡ$tΒr' Î/  
١٢٣ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr&  إسكان الياء Ÿω uρ ’ ÎΤ$tΒr&  
١٢٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
١٢٤ tβθßϑn=ôà ãƒ #Z�� É) tΡ إدغام النون يف النون βθßϑn=ôà ãƒ #Z�� É)̈Ρ 

١٢٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ  

١٢٨ $ ysÎ=óÁ ãƒ 
فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف 

$  وفتح الالمبعدها ysn=≈ ¢Á tƒ 

١٣٦ tΑ ¨“tΡ  ضم النون وكرس الزاي tΑ Íi“ãΡ  

١٣٦ tΑ t“Ρ r&   وكرس الزاياهلمزة ضم  tΑ Í“Ρ é&  
١٣٦ Ï& Î#ß™ â‘uρ   إسكان السني Ï& Î#ø™ â‘uρ  
١٣٦ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê إدغام الدال يف الضاد ‰ s)sù ¨≅ ¨Ê 
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 ٥٢  قراءة احلسن البرصي

١٤٠ tΑ ¨“tΡ  ضم النون وكرس الزاي tΑ Íi“ãΡ  

١٤١ tÌ�Ïÿ≈ s3ù=Ï9 
Ò=ŠÅÁtΡ 

≈Í�Ïÿ ثم إدغام النون يف النون s3ù=Ï9 
Ò=ŠÅÁ̄Ρ 

١٤٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
١٤٥ Ï8ö‘¤$!$# فتح الراء Ï8t‘¤$!$# 

١٤٨ zΟ Î=àß  فتح الظاد والالم zΟ s=sß  
١٥٠ Ï& Î#ß™ â‘uρ   املوضعني ( إسكان السني ( Ï& Î#ø™ â‘uρ  

١٥٠ šχθä9θà)tƒ uρ 
ßÏΒ÷σ çΡ 

χθä9θà)tƒ نونإدغام النون يف ال uρ 
ßÏΒ÷σ œΡ 

١٥٢ Ï& Î#ß™ â‘uρ  إسكان السني Ï& Î#ø™ â‘uρ  
١٥٢ öΝ Îγ‹ Ï?÷σ ãƒ  بالنون بدل الياء ËΝ Îγ‹ Ï? ÷σãΡ 

١٥٣ ô‰ s)sù (#θä9 r' y™ إدغام الدال يف السني ‰ s)sù (#θä9 r' ¤™  
١٦١ (# 4θt/ Ìh�9$# باملد واهلمز  u #θu/ Ìh�9$#  
١٦٢ ÉΟ ù=Ïèø9 $# öΝ åκ÷] ÏΒ امليمإدغام امليم يف  Ο ù=Ïèø9 $# … âΝåκ ÷] jÎΒ 

١٦٣ y7 ø‹ s9Î) !$ yϑx. 7 إدغام الكاف يف الكاف ø‹ s9Î) $yϑ¯. 

١٦٦ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ضم اهلمزة وكرس الزاي $ yϑÎ/ tΑ Í“Ρé& 
١٦٧ ô‰ s% (#θ�=|Ê إدغام الدال يف الضاد ‰ s% (#θ�=¤Ê 
١٧٠ ô‰ s% ãΝ ä. u!$ y_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% ãΝ ä. u!$ ¤_ 

١٧١ Ï& Î#ß™ â‘uρ  إسكان السني Ï& Î#ø™ â‘uρ  
١٧٢ öΝ èδç� à³ós u‹ |¡sù بدل الياءبالنون   … âΝèδ ç� à³ósuΨ |¡ sù 
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 ٥٣ قراءة احلسن البرصي 

١٧٤     إدغام الدال يف اجليم      

١٧٦   إسكان اهلاء   

 
  سناءة احلرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان الراء    
١     إدغام امليم يف امليم      
 ضم الراء » ٢     

٢   إسكان النون    
٣      إسكان الصادوفتح النون    

٤    إسكان الكاف وختفيف الالم    

٥      املوضعني ( كرس الصاد (     

٥   إسكان اهلاء   

٦     الالمضم       

٨   إسكان النون    
١١   وقفاباهلاء ً     
١٢    الياء و  األلفحذف    

١٢     ن السنيإسكا    

١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣       إدغام العني  يف العني       
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 ٥٤  قراءة احلسن البرصي

١٥ ô‰ s% ÷Ν ä. u!$ y_  املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم( ‰ s% … âΝ ä.u !$¤_ 

… ضم الراء ¾ ١٦ çµtΡ≡uθ ôÊç‘  
١٦ ÏM≈ uΗä>—à9$#   إسكان الالم ÏM≈ uΗø>—à9$#  
١٧ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

١٩ ô‰ s% ÷Ν ä. u!$ y_ 
ô‰ s)sù Ν ä. u!%ỳ 

‰ )املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم  s% … âΝ ä.u !$¤_ 
‰ s)sù … âΝä. u !%¤_ 

٢٥ Å¤ øÿtΡ Å�r&uρ فتح الياء فيهام yÅ¤ øÿtΡ yÅ�r&uρ 

٢٧ Ÿ≅ Îm6à) çFsù  
 وفتح بياء مضمومة بدل التاء وإسكان القاف

≅  وضم الالم   خمففةالباء t6ø) çŠsù à 
٢٧ tΑ$ s% y7 ¨Ψ n=çFø%V{  إدغام الالم  يف الالم Α$s% y7 ¨Ψ n=çFø%r�{ 

٢٨ y“Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î)  إسكان الياء “Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9Î) 

٣١ #tL n=÷ƒuθ≈ tƒ أللفاياء بدل الب و التاءبكرس ÅL n=÷⊗ƒuθ≈ tƒ 

٣١ ßN ÷“yf tã r&  كرس اجليم ßN ÷“Íftã r& 
٣١ Å�r& ( yx t7 ô¹r' sù فتح الياء yÅ�r&  yx t7 ô¹r'sù 

٣٢ ôÏΒ È≅ ô_r& 
إذا وقف عىل ، وكرس النون وحذف اهلمزة

)ôÏΒ ( إبتدئ بـ)È≅ ô_ Î) (مكسورةهبمزة  ÏΒِ È≅ ô_$#  

٣٢ y7 Ï9≡sŒ $oΨ ö; tFŸ2 7 إدغام الكاف  يف الكاف Ï9≡sŒ $oΨ ö; tF¤2 

٣٢ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) الياء و  األلفحذف Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٣٢ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’ Îû  تنوين نصب ÷ρ r& # \Š$|¡sù ’ Îû  
٣٢ ô‰ s)s9 uρ óΟ ßγ ø?u !$ y_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ … âΟ ßγø? u !$¤_ 

٣٢ $ uΖè=ß™ â‘ إسكان السني $ uΖè=ó™ â‘ 
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 ٥٥ قراءة احلسن البرصي 

٣٣ (# þθè=−Gs) ãƒ  إسكان القاف وختفيف التاء  (#θè=sGô) ãƒ  
٣٣ (# þθç6̄= |Áãƒ   إسكان الصاد وختفيف الالم  (#θç6 s=ñÁãƒ  
٣٣ ÷ρ r& yì ©Ü s)è? ختفيف الطاء وإسكان القاف  ÷ρ r& yì sÜ ô)è? 

٤١ ãΑθß™ §�9$# Ÿω إدغام الالم يف الالم Αθß™ §�9$# �ω 
٤١ zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο Î=s3ø9 $# .jÎΒ 

٤٢ ÏM ós�¡=Ï9 ضم احلاء ÏM às�¡=Ï9 

٤٤ Èβöθ t±÷z$# uρ ًإثبات الياء وصال Èβöθ t±÷z$# uρ  

٤٥ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

٤٦ zΝ tƒó� tΒ $]%Ïd‰ |ÁãΒ إدغام امليم يف امليم Ν tƒó� tΒ $]%Ïd‰ |Á•Β 

٤٦ Ÿ≅‹ ÅgΥM} ›≅Ÿ فتح اهلمزة  #$ ÅgΥF{$#  
٤٦ ÏµŠÏù “W‰ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µŠÏù “W‰ œδ  
٤٧ ÅÄ≅‹ ÅgΥM} ›≅Ä فتح اهلمزة  #$ ÅgΥF{$#  

٤٨ |=≈ tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$Î/ 

≈= الباء يف الباءإدغام  tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$jÎ/ 

٥٢ tβθä9θà) tƒ #ý øƒwΥ  إدغام النون يف النون βθä9θà) tƒ ý øƒªΥ 

٥٦ «! $# ÞΟ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# ÞΟ œδ 

٥٧ # Yρâ“èδ إبدال الواو مهزة # Yτâ“èδ 

٥٨ # Yρâ“èδ إبدال الواو مهزة # Yτâ“èδ 

٦٠ ºπ t/θèWtΒ وإسكان الثاء وفتح الوا  ºπ t/tθ ÷WtΒ 

٦٠ y‰ t7 tã uρ   إسكان الباء y‰ ø7tã uρ 
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 ٥٦  قراءة احلسن البرصي

٦٠  |Nθäó≈ ©Ü9 ≈ÎNθäó  كرس التاء #$ ©Ü9$#  

٦٢ 
ÞΟ ÎγÎ=ò2 r&uρ 
|M ós �¡9$# 

 ًكرس امليم وصال
  وضم احلاء 

Ο ÎγÎ=ò2 r&uρ Î 
|M ès �¡9$# 

٦٣ ÞΟ ÎγÎ=ò2 r&uρ 
|M ós �¡9$# 

 ًكرس امليم وصال
  وضم احلاء 

Ο ÎγÎ=ò2 r&uρ Î 
|M ès �¡9$# 

٦٦ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة Ÿ≅‹ ÅgΥF{$# uρ 

٦٧ … çµtGs9$ y™Í‘  ألف بعد الالم وكرس التاء واهلاء Ïµ ÉG≈ s9$y™ Í‘  
٦٨ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة Ÿ≅‹ ÅgΥF{$# uρ 

٦٩ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

٧٠ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) والياءحذف األلف  Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î)  
٧٢ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٧٢ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î)  
٧٣ ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n=rO  إدغام الثاء يف الثاء ]Ï9$ rO 7πsW≈ n=ªO   

٧٦ ª! $#uρ uθèδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $#uρ uθœδ 

٧٧ ô‰ s% (#θ�=|Ê دإدغام الدال يف الضا ‰ s% (#θ�=©Ê 
٧٧+ 
٧٨ È≅‹ Î6¡¡9 $# š∅ Ïèä9 إدغام الالم يف الالم ≅‹ Î6¡¡9 $# š∅ Ïèœ9 

٧٨ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î)  
٨٩ ãΝ ›?‰¤) tã ختفيف القاف ãΝ ›?‰s) tã 

٨٩ ã�ƒÌ� øtrB 7π t6 s%u‘ إدغام الراء يف الراء �ƒÌ� øtrB 7π t6 s%¤‘ 
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 ٥٧ قراءة احلسن البرصي 

٨٩ y7 Ï9≡sŒ äοt�≈ ¤ÿx. 7  الكافإدغام الكاف يف Ï9≡sŒ äοt�≈¤ÿ ¤. 

٩٥ ßΘ$yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒ إدغام امليم يف امليم Θ$yèsÛ tÅ3≈ |¡̄Β 

٩٦ … çµãΒ$ yèsÛuρ ضم الطاء وإسكان العني بدون ألف … çµãϑøèèÛ uρ 

٩٧ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¯Β 

٩٩ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¯Β  
١٠٠ y7 t7 yfôã r& äοu� øYx. 7 إدغام الكاف يف الكاف t7 yfôã r& äοu� øȲ. 

١٠٢ ô‰ s% $ yγ s9r' y™ إدغام الدال يف السني ‰ s% $ yγ s9r' ¨™ 

١٠٤ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

١٠٥  Ÿω Νä. •� ÛØ tƒ   كرس الضاد وإسكان الراء Ÿω Ν ä.ö� ÎØ tƒ  

١٠٦ ÏN öθyϑø9 $# 4 
$ yϑßγtΡθÝ¡Î; øtrB 

N إدغام التاء يف التاء öθyϑø9 $#  
$ yϑßγtΡθÝ¡Î; øtªB 

١٠٧ Ç≈ uŠs9 ÷ρ F{$# الياء حذفم وفتح الالشدد الواو وفتحها و  Ç≈ s9 ¨ρF{$#  
١١٠ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة Ÿ≅‹ ÅgΥF{$# uρ  
١١٠ øŒÎ) uρ ß,è=øƒ rB إدغام الذال يف التاء ŒÎ) uρ ß,è=øƒªB 

١١٠ # M�ö� sÛ 
 ومهزة  املتصلف بعد الطاء مع املدأل

# مكسورة بدل الياء M�È∝¯≈ sÛ  

١١٠ øŒÎ) uρ ßl Ì�øƒéB  إدغام الذال يف التاء ŒÎ) uρ ßl Ì�øƒ—B  
١١٠ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î)  
١١٣ ô‰ s% $ uΖ tFø%y‰ ‰ إدغام الدال يف الصاد ¹| s% $ uΖ tFø%y‰ ¡¹ 

١١٦ u’ ÍhΓ é&uρ  إسكان الياء ’ ÍhΓé& uρ 
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 ٥٨  قراءة احلسن البرصي

١١٦ ãΝ n=÷ès? $tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ès? $̄Β 

١١٦ ÞΟ n=ôã r& $tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=ôã r& $̄Β 

١١٩ ª! $# # x‹≈yδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# # x‹≈ªδ 

١٢٠ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

 
 حلسنقراءة ا  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 

١ ÏM≈ uΗä>—à9$#  إسكان الالم ÏM≈ uΗø>—à9$#  
٣ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣ ãΝ n=÷ètƒ uρ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ uρ $̄Β 

٧ y7 ø‹ n=tã $ Y7≈ tFÏ. 7 إدغام الكاف يف الكاف ø‹ n=tã $ Y7≈tF jÎ. 

١٢ Ÿω |= ÷ƒ u‘ ينبالنصب والتنو Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
١٣ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٤ Ÿω uρ ÞΟ yèôÜ ãƒ  فتح الياء Ÿω uρ ÞΟ yèôÜ uƒ 

١٦ ô∃u� óÇ ãƒ  فتح الياء وكرس الراء ô∃Í� óÇ uƒ  
١٧ uθ èδ ( βÎ) uρ إدغام الواو يف الواو θèδ  βÎ) ¨ρ 

١٧ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

١٨ uθ èδ uρ  املوضعني  ( اهلاءإسكان ( uθ õδ uρ 
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 ٥٩ قراءة احلسن البرصي 

٢١ ÞΟ n=øß r& Ç £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r& Ç £ϑjÎΒ 

٢١ z> ¤‹ x. ÿÏµ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ إدغام الباء يف الباء > ¤‹ x. Ïµ ÏG≈ tƒ$t↔jÎ/ 

٢٢ ãΑθà) tΡ tÏ%©#Ï9  إدغام الالم يف الالم Αθà) tΡ tÏ%©#jÎ9 

٢٧ z> Éj‹ s3çΡ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ 
›ç>Éj (ضم الباء s3çΡ( 

< إدغام الباء يف الباءثم  Éj‹ s3çΡ ÏM≈ tƒ$t↔jÎ/ 

٢٧ tβθä3tΡ uρ ضم النون الثانية çβθä3tΡ uρ 
٣٠ z># x‹yè ø9$# $yϑÎ/ إدغام الباء يف الباء ># x‹yè ø9$# $yϑjÎ/ 

٣١ Zπ tFøót/  فتح الغني Zπ tFtót/  
٣٤ tΑ Ïd‰ t7ãΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ï9  إدغام الالم يف الالم Α Ïd‰t7 ãΒ ÏM≈ yϑÎ= s3jÎ9 

٣٤ ô‰ s)s9 uρ x8 u !%ỳ  إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ x8 u !%¤`  
٣٩ ÏM≈ uΗä>—à9$#  إسكان الالم ÏM≈ uΗø>—à9$#  
٤٤ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
٤٥ ß‰ ôϑysø9 $# uρ ¬! كرس الدال Ï‰ ôϑysø9 $# uρ ¬! 

٤٧ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  

٤٨ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ً امليم وصلتها بياء وصالوكرس
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

٤٩ Ü># x‹yè ø9$# $yϑÎ/ إدغام الباء يف الباء ># x‹yè ø9$# $yϑjÎ/ 

٥٠ ãΑθè%r& óΟ ä3s9  املوضعني ( إدغام الالم يف الالم( Αθè%r& … âΟä3 ¤9 

٥٣ $̈Ψ tG sù   تشديد التاء $̈Ψ ¨Gsù 
٥٥ tÎ7 oKó¡oK Ï9uρ ًىل ياءإبدال التاء األوإسكان الالم و tÎ7 oKó¡u‹ ø9 uρ 
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 ٦٠  قراءة احلسن البرصي

٥٦     إدغام الدال يف الضاد       

٥٧     
إسكان القاف مقلقلة وضاد مكسورة خمففة 

 بدل الصاد
   

٥٧   إسكان اهلاء   

٥٩         
 إدغام الواو يف الواو

 إدغام امليم يف امليمو       

٥٩   إسكان الالم   

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٠      إدغام امليم يف امليم     

٦١   إسكان اهلاء   

٦١        إدغام التاء يف التاء         

٦١ G إسكان السني    

٦٢      فتح القاف   

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٣   إسكان الالم   

٦٣      ياء ساكنة بدل األلف وبعدها تاء مفتوحة      

٦٤    وختفيف اجليم خمفاهإسكان النون     

٦٦      باءإدغام الباء يف ال        

٦٦   إسكان اهلاء   

٧١      بواو وفتح النون      
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 ٦١ قراءة احلسن البرصي 

٧١ «! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٧٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٧٣ uθ èδ uρ املوضعني  ( إسكان اهلاء ( uθ õδ uρ 

٧٣ ãβθà6u‹ sù فتح النون sβθà6u‹ sù 

٧٣ ’ Îû Í‘θ�Á9 ’ فتح الواو #$ Îû Í‘sθ�Á9 $# 

٧٤ u‘y—# u  ضم الراء à‘y—# u  
٧٥ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) |Nθä3 n=tΒ إدغام امليم يف امليم ΟŠÏδ≡t� ö/Î) |Nθä3n=ªΒ 

٧٦ tΑ$ s% Iω إدغام الالم يف الالم Α$s% �ω  
٧٧ tΑ$ s% È⌡ s9 إدغام الالم يف الالم Α$s% È⌡jÎ9  
٧٩ }‘Îγ ô_ uρ إسكان الياء ‘Îγ ô_uρ 

٨٠ Ç1y‰yδ  ًإثبات الياء وصال Ç1y‰yδ  

٨٣ ßìsùö� tΡ  النونلبالياء بد  ßìsùö� tƒ  

٨٣ ;M≈ y_ u‘yŠ  تنويندون بكرس التاء ÎM≈ y_ u‘yŠ  

٨٣ â !$t±®Σ النونلبالياء بد  â !$t± tƒ 

٩١ ÿÍνÍ‘ô‰ s% فتح الدال ÍνÍ‘t‰ s% 

٩٢ öΝ ÍκÍEŸξ ÌΝ -باجلمع –ًزاد واوا مفتوحة بعد الالم   ¹| Íκ ÍE⊕ tθsŸ=¹  
٩٣ ãΝ n=øßr& Ç£ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=øßr& Ç£ϑjÎΒ 

٩٤ ô‰ s)s9 uρ $ tΡθßϑçG÷∞ Å_ إدغام الدال يف اجليم $ tΡθßϑçG÷∞Åe_‰ s)s9 uρ 
ÏM )املوضعني (خفف الياء وأسكنها + ٩٥ ÷‹ yϑø9$# 
٩٦ Çy$t6 ô¹M}$#  فتح اهلمزة Æy$t6 ô¹F{$#  
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 ٦٢  قراءة احلسن البرصي

٩٦ Ÿ≅ yèy_ uρ مال وضم الألف بعد اجليم وكرس العني æ≅ Ïè≈ y_ uρ  

٩٦ Ÿ≅ øŠ©9 ≅Ì كرس الالم يف آخره #$ øŠ©9 $# 

٩٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٧ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3©9 

٩٧ ÉM≈ yϑè=àß إسكان الالم ÉM≈ yΚø=àß 

٩٨ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٨ @� s) tGó¡ßϑsù  ضم التاء وكرس القاف @� Î)ßGó¡ßϑ sù  
٩٩ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٩ ;M≈ ¨Ψ y_uρ تنوين ضم M≈ ¨Ψ y_uρ × 
١٠١ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٠٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٠٣ uθ èδ uρ املوضعني  ( إسكان اهلاء( uθ õδ uρ 

١٠٤ ô‰ s% Ν ä. u!%ỳ إدغام الدال يف اجليم … âΝä. u !%⊗§`‰ s%  
١٠٥ |M ó™ u‘yŠ وإسكان التاءتح السنيضم الراء وف  ôM y™ß‘ yŠ 

١٠٦ uθ èδ ( óÚÌ� ôã r&uρ إدغام الواو يف الواو θèδ óÚÌ� ôã r&§ρ 

١٠٨ # Jρô‰ tã ضم العني والدال وتشديد الواو # Nhρß‰ ßã 

١٠٩ !$ yγ̄Ρ r&  ةكرس اهلمز $ yγ̄Ρ Î)  
١١٣ çνöθ |Ê÷� z� Ï9 uρ  إسكان الالم çνöθ |Ê÷� z� ø9 uρ  
١١٣  (#θèùÎ� tIø) u‹Ï9 uρ المإسكان ال  (#θèùÎ� tIø) u‹ø9 uρ 
١١٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ٦٣ قراءة احلسن البرصي 

١١٥  tΑ Ïd‰t6 ãΒ 
Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 

 إدغام الالم يف الالم
 ΑÏd‰ t6 ãΒ 

Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3jÏ9 

١١٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١١٧ ãΝ n=ôã r&  tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=ôã r&  ¨Β 

١١٧ ‘≅ ÅÒtƒ  ضم الياء ‘≅ ÅÒèƒ 
١١٧ uθ èδ uρ سكان اهلاءإ uθ õδ uρ 

١١٩ Ÿ≅ ¢Ásù Ν ä3s9  إدغام الالم يف الالم ≅ ¢Ásù Ν ä3©9  
١٢٢ $\GøŠ tΒ  تشديد الياء مكسورة $\GÍhŠ tΒ  
١٢٢ ÉM≈ yϑè=—à9$# إسكان الالم ÉM≈ yΚø=—à9$# 

١٢٤ … çµtGs9$ y™Í‘  واهلاء وكرس التاءًزيادة ألفا بعد الالم  Ïµ ÎG≈ s?≈ y™Í‘  
١٢٥ %[ t̀� ym كرس الراء %[ Í̀� ym 

١٢٧ uθ èδ uρ Οßγ •‹ Ï9uρ 
 إسكان اهلاء 

θ÷δ ثم إدغام الواو يف الواو uρ …âΟ ßγ•‹ Ï9 ¨ρ 

١٢٨ óΟ èδ ç�à³øt s†   الياءبالنون بدل  … âΟèδ ç� à³øtsΥ 
١٣٢ šχθè= yϑ÷ètƒ  بالتاء بدل الياء šχθè= yϑ÷èt? 

١٣٥ öΝ à6ÏGtΡ%s3tΒ   عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد النون- … âΝà6ÏG≈ tΡ%s3tΒ 

١٣٦ uθ ßγsù  ن اهلاءإسكا uθ õγsù 

١٣٨ Ö� ôfÏm ضم احلاء Ö� ôfãm 

١٣٨ ôM tΒÌh� ãm $ yδâ‘θßγàß  إدغام التاء يف الظاء M tΒÌh� ãm $ yδâ‘θßγ—ß  
١٣٩ βÎ) uρ  ä3tƒ  بالتاء بدل الياء βÎ) uρ  ä3t?  
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 ٦٤  قراءة احلسن البرصي

١٤٠ ô‰ s% (#θ�=|Ê إدغام الدال يف الضاد ‰ s% (#θœ=¨Ê 
١٤١ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٤١ ÍνÏŠ$|Á ym  احلاءكرس  ÍνÏŠ$|ÁÏm 
١٤٢ ÏN≡uθ äÜäz  إسكان الطاء فتح اخلاء و ÏN≡uθ ùÜtz  
١٤٣ È÷uŠ s[Ρ W{$# ( ’ ÎΤθä↔Îm7tΡ إدغام النون يف النون ÷uŠ s[Ρ W{$#  ’ÎΤθä↔Îm7©Ρ 

١٤٤ ÞΟ n=øß r&  £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r&  £ϑÎmΒ 

١٤٦ “ÏŒ 9� àÿàß إسكان الفاء “ÏŒ 9� ôÿàß 

١٤٦ 
ôM n=yϑym 

!$ yϑèδâ‘θßγàß  
 إدغام التاء يف الظاء

M n=yϑym 
$ yϑèδâ‘θßγ—ß  

١٤٨ š� Ï9≡x‹Ÿ2 
z> ¤‹ x. 

� إدغام الكاف يف الكاف Ï9≡x‹Ÿ2 
z> ¤‹ ¤. 

١٥١ ßós ¯Ρ öΝ à6è%ã— ö�tΡ  إدغام النون يف النون  ós̄Ρ …âΝà6è%ã— ö�̄Ρ 

١٥٢ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
١٥٣ ‘ÏÛ≡ u�ÅÀ  فتح الياء u‘ÏÛ≡u�ÅÀ 

١٥٤ z|¡ ômr&  ضم النون ã|¡ôm r&  
١٥٧ ô‰ s)sù Ν à2u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم … âΝà2 u!%⊗ ¨`‰) sù 

١٥٧ ÞΟ n=øß r&  £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r&  £ϑÎmΒ 

١٥٧ z> ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ إدغام الباء يف الباء > ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔dÍ/ 

١٥٧ É># x‹yè ø9$# $yϑÎ/ إدغام الباء يف الباء ># x‹yè ø9$# $yϑdÍ/ 
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 ٦٥ قراءة احلسن البرصي 

١٦٠ ç� ô³tã  

$ yγÏ9$sW øΒr&  

  تنوين ضم
  وضم الالم

ë � ô³tã  

$ yγè9$sW øΒr&  

١٦١ $Vϑ uŠÏ% ةشدد الياء مكرسفتح القاف و $VϑÍhŠ x% 

١٦٢ ’ Å5Ý¡èΣuρ إسكان السني ’ Å5ô¡èΣuρ 

١٦٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٦٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٣ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
١٨ tΛ ©yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ إدغام امليم يف امليم Λ ©yγ y_ … âΝä3Ζ ÍhΒ 

٢٠ $ yϑÎγÏ?≡u öθy™ حذف األلف $ yϑÎγÏ? u öθy™ 
٢٢ $ yϑåκèE≡uöθ y™  حذف األلف $ yϑåκèE uöθ y™  
٢٢ Èβ$xÿ ÅÁøƒs† اخلاء وتشديد الصادو  الياءكرس Èβ$xÿ ÉcÁÏƒÅ† 

٢٥ K 1 فتح التاء وضم الراء 
٢٦ öΝ ä3Ï?≡uöθ y™ حذف األلف … âΝä3Ï? u öθy™ 

٢٦ $W±„Í‘uρ ألف بعد الياء $W±≈ uƒÍ‘uρ 

٢٦ â¨$t7 Ï9uρ فتح السني ẗ $t7 Ï9 uρ  
٢٧ äíÎ”∴tƒ $yϑåκ ÷] tã إدغام العني يف العني íÎ”∴tƒ $yϑåκ ÷] ©ã 

٢٧ !$ yϑÍκÌE≡uöθ y™  حذف األلف $ yϑÍκÌE uöθ y™  
٢٧ uθ èδ … çµè=‹ Î6s%uρ إدغام الواو يف الواو θèδ … çµè=‹ Î6s%©ρ 
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 ٦٦  قراءة احلسن البرصي

٢٩ z� s∆r& ’ În1 u‘ إدغام الراء يف الراء � s∆r& ’ În1©‘ 

٣٢ É−ø— Ìh�9$# 4 ö≅ è% إدغام القاف يف القاف −ø— Ìh�9$# ö≅ œ% 

٣٣ tΠ§� ym }‘ În/u‘ 
|·Ïm≡uθ xÿø9 $# 

�§tΠ )ً وصالتسقط(إسكان الياء  ym ‘ În/u‘ 
|·Ïm≡uθ xÿø9 $# 

٣٥ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

٣٧ ÞΟ n=øß r& Ç £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r& Ç £ϑjÎΒ 

٣٧ z> ¤‹ x. ÿÏµ ÏG≈ tƒ$t↔Î/  إدغام الباء يف الباء > ¤‹ x. Ïµ ÏG≈ tƒ$t↔jÎ/  
٣٧ Ô إسكان السني $ uΖè=ó™ â‘ 

٣٨ tΑ$ s% 9e≅ ä3Ï9 إدغام الالم يف الالم Α$s% 9e≅ ä3jÎ9 

٣٩ z># x‹yè ø9$# $yϑÎ/ إدغام الباء يف الباء ># x‹yè ø9$# $yϑjÎ/ 

٤٠ ßx −Gxÿ è?  خمففةتاءثم  ةكناس ثم فاء  مفتوحةاء ي   ßx tG÷ÿ tƒ  
٤٠ Ü>≡uθ ö/r& فتح الباء t>≡uθ ö/r& 

٤١ tΛ ©yγ y_ ×Š$yγÏΒ إدغام امليم يف امليم Λ ©yγ y_ ×Š$yγjÎΒ 

٤٣ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 

٤٣ ô‰ s)s9 ôN u!% ỳ  إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 ôN u!%¨` 

٤٣ $ yδθßϑçGøOÍ‘ρé&  إدغام الثاء يف التاء $ yδθßϑ•GOÍ‘ρé&  

٤٤ βr& 
èπ uΖ÷è ©9  

 تشديد النون وفتحها
 ًفتح التاء وصال

¨βr& 
tπ uΖ÷è s9      

٤٩ ì∃öθ yz  فتح الفاء بدون تنوين  y∃öθ yz 
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 ٦٧ قراءة احلسن البرصي 

٥٢ ô‰ s)s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ÷∞ Å_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ … âΝ ßγ≈ uΖ ÷∞nÉ_ 

٥٣ šÏ%©!$# çνθÝ¡nΣ إدغام النون  يف النون Ï%©!$# çνθÝ¡©Σ 

٥٣ ô‰ s% ôN u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% ôN u !%¨`  
٥٣ Ÿ≅ yϑ÷èuΖ sù  ضم الالم ≅ yϑ÷èuΖ sù ß 
٥٤ Å´ øóãƒ  فتح الغني وتشديد الشني Åe´ sóãƒ  

٥٤ tΠθàf‘Ζ9 $#uρ 
¤N≡t� ¤‚ |¡ãΒ 

Πθàf‘Ζ9$# إدغام امليم يف امليم uρ 
¤N≡t� ¤‚ |¡‘Β 

٥٦ |M uΗ÷qu‘  ًباهلاء وقفا µ uΗ÷q u‘  
٥٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٥٧ # M�ô³ç0 نون بدل الباء # M�ô³çΡ  
٥٧ ôM ¯=s%r& $\/$ ysy™ التاء يف السنيإدغام  M ¯=s%r& $\/$ ys̈™ 
٥٧ ;M Íh‹̈Β  الياء إسكان  ;M ÷‹̈Β  
٥٧ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٦٢ ÞΟ n=÷ær& uρ š∅ÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ær& uρ š∅ÎnΒ 

٧١ yìs% uρ Νà6ø‹ n=tæ إدغام العني  يف العني ìs%uρ Νà6ø‹ n=¨æ 

٧٣ ô‰ s% Ν à6ø? u !$y_ اجليمإدغام الدال يف  ‰ s% … âΝ à6ø?u !$ £_  
٧٤ tβθçGÅs÷Ζ s? uρ اهألف بعدفتح احلاء و tβθçG≈ ss÷Ζ s? uρ 
٧٧ Í� ö∆r& óΟ ÎγÎn/ u‘ إدغام الراء يف الراء � ö∆r& ÎΟ ÎγÎn/ ¨‘ 

٨٠ tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθs) Ï9 إدغام الالم يف الالم Α$s% Ïµ ÏΒöθs) jÎ9 

٨١ öΝ à6̄ΡÎ) زاد مهزة استفهام … âΝà6̄Ρ Ï r&  
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 ٦٨  قراءة احلسن البرصي

٨٥ ô‰ s% Ν à6ø? u !$y_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% … âΝ à6ø?u !$ ¨_  
٨٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٥ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
١٠٠ ßìt7 ôÜ tΡuρ 4’ n?tã إدغام العني يف العني ìt7 ôÜ tΡuρ 4’ n?̈ã 

١٠١ ô‰ s)s9 uρ öΝ åκ øEu !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ … âΝ åκøE uu!%¨` 
١٠١ Ν ßγè=ß™ â‘  سكان السنيإ … âΝßγ è=÷™â‘  
١٠٥ #’ n?tã βr& بياء املتكلم مفتوحة مشددة §’ n?tã  
١٠٥ ô‰ s% Ν à6çGø⁄Å_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% … âΝ à6çG÷∞nÉ_ 
١٠٥ z⊗ Éë tΒ  إسكان الياء ⊗ Éë tΒ  
١٠٥ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١١١ ÷µÅ_ ö‘r& مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء  ß µ÷↔Å_ ö‘r& 

١١٣ �χÎ)  زاد مهزة استفهام £βÏ r&  
١١٥ tβθä3̄Ρ ß øtwΥ  إدغام النون يف النون βθä3̄Ρ ßøt¤Υ 
١١٧ ß# s)ù= s?  فتح الالم وتشديد القاف ß# ©)s= s?  
١٢٣ Λ äΨ tΒ# u    زاد مهزة استفهام … âΛäΨ tΒ≡r&u  
١٢٤ £yè ÏeÜs%_{ خمففةفتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاء  £yè xÜø%Ÿr{  
١٢٤ öΝ ä3̈Ζ t7Ïk=|¹_{  خمففةفتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم  … âΝä3̈Ζ t7 ä=ô¹ŸŸr{  
١٢٦ ãΝ É)Ζs? !$ ¨Ζ ÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν É)Ζs? $ ¨Ζ jÎΒ  
١٢٧ x8u‘ x‹tƒ uρ   ضم الراء x8ä‘x‹ tƒ uρ  
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 ٦٩ قراءة احلسن البرصي 

١٢٧ š� tFyγ Ï9#u uρ 
 وفتح الالم اكرس اهلمزة وحذف األلف بعده
�š وألف بعدها tFyγ≈ s9Î) xρ 

١٢٨ $ yγèO Í‘θãƒ  فتح الواو وتشديد الراء $ yγèO Îc‘yθãƒ 
١٣١ öΝ èδç� È∝¯≈ sÛ حذف األلف وإسكان الياء … âΝèδ ç� ö� sÛ 

١٣٣ Ÿ≅ £ϑà)ø9 $# uρ إسكان امليمفتح القاف و Ÿ≅ óϑx) ø9$# uρ 

١٣٤ yìs% uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ   إدغام العني  يف العني ìs%uρ ÌΟ ÎγøŠn=©æ  
١٣٤ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) لف والياءحذف األ Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٣٧ àM yϑÎ=x.  باهلاء ًوقفا µ yϑÎ=x.  
١٣٧ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٣٧ šχθä©Ì� ÷è tƒ  ضم الراء šχθä©ä� ÷è tƒ  
١٣٨ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٣٨ tβθàÿ ä3öètƒ كرس الكاف tβθàÿ Ï3÷ètƒ 
١٤٠ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٤١ šχθãŠ óstFó¡ tƒuρ 
öΝ ä.u !$ |¡ÎΣ 4  إدغام النون يف النون χθãŠ óstFó¡ tƒuρ 

… âΝä. u !$|¡jÎΣ  

١٤٢ ÏµŠÅzL{ 
šχρã�≈ yδ  

 }µŠÅzL إدغام اهلاء يف اهلاء
šχρã�≈ ©δ  

١٤٣ tΑ$ s% s9 إدغام الالم يف الالم Α$s% ª9 

١٤٣ s−$sùr& tΑ$ s% إدغام القاف يف القاف −$sùr& tΑ$ª% 

١٤٦ zÉL≈ tƒ# u tÏ%©!$#  إسكان الياء ÉL≈ tƒ# u tÏ%©!$# 
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 ٧٠  قراءة احلسن البرصي

١٤٦   ضم الشني   

١٤٨     إدغام امليم يف امليم     
١٤٩     إدغام الدال يف الضاد     
١٥٠    إدغام الراء يف الراء      

١٥٠       كرس امليم     
١٥٦     إدغام الباء يف الباء      

١٥٦      بالسني بدل الشني وفتح اهلمزة الثانية     
١٥٧       فتح اهلمزة       
١٥٧     إدغام العني يف العني       

١٥٩       إدغام امليم يف امليم       

١٦١   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

١٦٢   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

١٦٣      ذال يف التاءإدغام ال        
١٦٣        ضم الياء      
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح     

١٦٥   
  كرس الباء وإسكان اهلمزة وحذف الياء

 وفتح السني بدون تنوين   
١٦٧      إدغام الذال يف التاء     
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 ٧١ قراءة احلسن البرصي 

١٦٩ (#θèOÍ‘ uρ  ضم الواو وتشديد الراء مكسورة (#θèOÎi‘èρ  
١٦٩ tβθè=É)÷è s?  بدل التاء بالياء  tβθè=É)÷è sƒ  
١٧٢ tΠyŠ# u ÏΒ  إدغام امليم يف امليم ΠyŠ# u  ÍhΒ  
١٧٢ öΝ åκtJ −ƒÍh‘èŒ  باجلمع-ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء -  ÌΝ Íκ ÍJ≈ −ƒÍh‘èŒ  

١٧٨ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

١٧٩ ô‰ s)s9 uρ $ tΡ ù&u‘sŒ  إدغام الدال يف الذال ‰ s)s9 uρ $ tΡ ù&u‘©Œ 

١٧٩ 
y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& 

ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%x. 
 إدغام الكاف يف الكاف

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& 
ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%©. 

١٨٧ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
١٨٧ y7 tΡθè=t↔ó¡ o„ y7 ¯Ρr( x. 7 إدغام الكاف يف الكاف tΡθè=t↔ó¡o„ y7 ¯Ρr(©. 

١٩٣ öΝ à2θãè Î6−Gtƒ التاء وفتح الباءإسكان  … âΝà2θãè u6÷Gtƒ 
١٩٥  tβθà±ÏÜö7 tƒ ضم الطاء  tβθà±àÜö7 tƒ 
١٩٥ Èβρß‰‹Ï.   ًإثبات الياء وصال Èβρß‰‹Ï.  
١٩٥ Èβρã� ÏàΖè?   ًإثبات الياء وصال Èβρã� ÏàΖè?  
١٩٦ ¨βÎ) }‘Ïd↵Ï9 uρ بياء واحدة مفتوحة مشددة ¨βÎ) ¢‘Τ Ï9uρ 

١٩٦ uθ èδ uρ اءإسكان اهل uθ õδ uρ 

١٩٧ 
šχθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ 

öΝ à2u� óÇ tΡ 
 إدغام النون يف النون

χθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ 
öΝ à2u� óÇ ¯Ρ 

١٩٩ uθ øÿyè ø9$# ó�ß∆ ù&uρ   إدغام الواو يف الواو θøÿ yèø9 $# ó� ß∆ù& ¨ρ  
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 ٧٢  قراءة احلسن البرصي

٢٠٠ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# Øø÷“tΡ  إدغام النون يف النون ≈ sÜ ø‹¤±9 $# Øø÷“¤Ρ  

 
 اءة احلسنرق  ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص اآلية
١ ãΑ$xÿΡ F{$# ¬!  إدغام الالم يف الالم Α$xÿΡ F{$# °!  
٩ øŒÎ) tβθèW‹ ÉótGó¡n@ إدغام الذال يف التاء ŒÎ) tβθèW‹ ÉótGó¡®@ 

١١ ãΝ ä3ŠÏe±tóãƒ إسكان الغني وختفيف الشني ãΝ ä3ŠÏ±øóãƒ 
١٦ ÿ… çνt� ç/ßŠ  إسكان الباء … çνt� ø/ßŠ 

١٧  , +
- 

وضم هاء لفظ ًيف النون وكرسها وصال ختف
 اجلاللة 

ÇÅ3≈ s9 uρ  ª! $#  

- 
١٩ ô‰ s)sù ãΝ à2u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)sù ãΝ à2u !%−`  
١٩ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

١٩ X W كرس اهلمزة ¨βÎ) uρ 
٣١ ô‰ s% $ oΨ ÷èÏϑy™ إدغام الدال يف السني ‰ s% $ oΨ ÷èÏϑ−™ 
٣٥ z># x‹yè ø9$# $yϑÎ/ ام الباء يف الباءإدغ ># x‹yè ø9$# $yϑjÎ/ 

٣٧ u”� Ïϑu‹Ï9  
ضم الياء األوىل وفتح امليم وتشديد الياء 

”u الثانية مكسورة oÍ� tϑæ‹Ï9  

٣٨ ô‰ s% y# n=y™ إدغام الدال يف السني ‰ s% y# n=−™ 

٣٨ ôM ŸÒtΒ àM ¨Ψ ß™  
 إدغام التاء يف السني

M  باهلاء)¢(ويقف عىل  ŸÒtΒ àM ¨Ψ ‘™  

٣٩ šχθè= yϑ÷ètƒ  لتاء بدل الياء با šχθè= yϑ÷èt?  
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 ٧٣ قراءة احلسن البرصي 

٤٢ Íοuρ ô‰ãè ø9$$ Î/   املوضعني ( كرس العني( Íοuρ ô‰Îè ø9$$ Î/ 

٤٤ ßìy_ ö� è?  فتح التاء وكرس اجليم ßìÉ_ ö� s?  
٤٦ (#θè=t±øÿ tGsù كرس الشني (#θè=Å±øÿ tGsù 

٤٨ øŒÎ) uρ z−ƒ y—  إدغام الذال يف الزاي ŒÎ) uρ z−ƒ −—  
٤٨ tΑ$ s%uρ Ÿω  مإدغام  الالم يف الال Α$s%uρ �ω  
٤٨ tΠöθ u‹ø9 $# š∅ ÏΒ إدغام امليم يف امليم Πöθ u‹ø9 $# š∅ jÎΒ 

٤٨ Èβ$tGt⁄Ïÿ ø9 $# }È s3tΡ إدغام النون يف النون β$tGt⁄Ïÿ ø9 $# }È s3̈Ρ 

٦٠ ÅÞ$t/ Íh‘ ضم الراء والباء وحذف األلف ÅÝΤæ/ èh‘ 

٦٠ šχθç7 Ïδ ö� è? Ïµ Î/ بالياء بدل التاء šχθç7 Ïδ ö� èƒ ÏµÎ/ 

٦١ ÄΝ ù=¡¡=Ï9  كرس السني ÄΝ ù=bÅ¡=Ï9  
٦١ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

٦٢ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ –δ  
٦٧ βr& tβθä3tƒ  بالتاء بدل الياء βr& tβθä3t?  
٦٨ öΝ è?õ‹ s{r&  إدغام الذال يف التاء … âΝ›?‹ s{r&  
٧٠ !$£ϑÏiΒ x‹ Ï{é& فتح اهلمزة واخلاء $£ϑÏiΒ x‹ t{r& 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣ B اءكرس احل Ædk Étø:$# 

٣ ¨βr& ©! !© (βÎ¨ كرس اهلمزة  #$ $#  
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 ٧٤  قراءة احلسن البرصي

٣ zÏiΒ tÏ. Î� ô³ßϑø9$#   كرس النون ÌÏiΒ tÏ. Î�ô³ ßϑø9$#  
٣ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

٤ zÏiΒ tÏ. Î� ô³ßϑø9$#  ون كرس الن ÌÏiΒ tÏ. Î�ô³ ßϑø9$#  
١٢ Iω z≈ yϑ÷ƒ r&  كرس اهلمزة  Ÿω z≈ yϑƒÎ)  
١٥ Ü>θçF tƒuρ ª! t>θçF فتح الباء  #$ tƒuρ ª!$#  
٢١ 5β≡ uθôÊ Í‘uρ  5 ضم الراءβ≡ uθôÊ ç‘uρ  
٢٤ óΟ ä3è? u��Ï±tã uρ وبألف من غري ياءباملد واهلمز   … âΟä0 ß�⊗Ì�- t±tã uρ 
٢٥ ôM t6ãm u‘ §ΝèO إدغام التاء يف الثاء M t6ãm u‘ §Ν’O 

٢٨ 
šχθä. Î� ô³ßϑø9$# 

Ó§pg wΥ 
 إدغام النون يف النون

χθä. Î� ô³ßϑø9$# 
Ó§pgªΥ 

٣٠ šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ  ضم اهلاء وحذف اهلمزة šχθäγ≈ ŸÒãƒ  

٣٥ tΠöθ tƒ 4‘yϑøtä†  بالتاء بدل الياء tΠöθ tƒ 4‘yϑ÷téB 

٣٧ ‘≅ ŸÒãƒ كرس الضاد ‘≅ ÅÒãƒ 

٣٨ Ÿ≅ŠÏ% â/ä3 s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

/Š∈ â≅ ام الالم يف الالمإدغو ä3©9 

٤٠ 
ãΑθà) tƒ 

Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 
 إدغام الالم يف الالم

Αθà) tƒ 
Ïµ Î7Ås≈ |ÁjÎ9 

٤٠ èπ yϑÎ=Ÿ2 uρ بالفتح sπ yϑÎ=Ÿ2uρ 

٤٠ «! $# š†Ïφ إدغام اهلاء يف اهلاء «! $# š†Ïφ 

٤٦ Ÿ≅ŠÏ%uρ إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈uρ 
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 ٧٥ قراءة احلسن البرصي 

٥٢ ßøtwΥ uρ ßÈ−/ u� tItΡ نونإدغام النون يف ال øtwΥ uρ ßÈ−/ u� tI£Ρ 

٥٧  Wξyz£‰ ãΒ  فتح امليم وإسكان الدال  Wξyz÷‰ uΒ  
٥٨ x8â“Ïϑù=tƒ ضم امليم x8ã“âϑù=tƒ 
٦١ ¶ µ فيهامتنوين ضم  îβèŒé& h 

٦٦ ß# ÷è̄Ρ   مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون  y# ÷èßƒ  

٦٦ ó> Éj‹ yèçΡ   مضمومة وفتح الذالًتاءإبدال النون  ó> ¯‹ yèè?  

٦٦ Oπ xÿÍ←!$ sÛ  7 تنوين ضم π xÿÍ←!$ sÛ  

٧٠ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=÷™â‘  
٧٢ Òχ≡uθ ôÊÍ‘uρ ضم الراء Òχ≡uθ ôÊß‘uρ 
٧٧ šχθç/ É‹ õ3tƒ  ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال šχθç/ Éj‹ s3ßƒ 

٧٩ šχρâ“Ïϑù= tƒ  ضم امليم šχρâ“âϑù= tƒ  
٨٣ z⊗ Éë tΒ )املوضعني  (  إسكان الياء ً)معا( ⊗ Éë tΒ  
٨٦ ôM s9 Ì“Ρé& îοu‘θß™ إدغام التاء يف السني M s9 Ì“Ρé& îοu‘θ‘™ 

٨٧ yìÎ7 èÛuρ 4’ n? tã  إدغام العني يف العني ìÎ7 èÛuρ 4’ n?̈ã  
٩٠ tÏ%©!$# (#θç/ x‹x. تشديد الذال  tÏ%©!$# (#θç/ ©‹x. 

٩٩ ß,ÏÿΖ ãƒ BM≈ t/ã� è% إدغام القاف يف القاف ,ÏÿΖ ãƒ BM≈ t/ã� —%  
١٠٠ Í‘$ |ÁΡ F{$#uρ لراءضم ا ß‘$ |ÁΡ F{$#uρ 

١٠١ ßøtwΥ öΝ ßγßϑn=÷è tΡ  إدغام النون يف النون øtwΥ … âΝßγ ßϑn=÷è̈Ρ 

١٠٣ öΝ èδã� Îdγ sÜè?  إسكان الراء … âΝèδ ô� ÎdγsÜ è? 
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 ٧٦  قراءة احلسن البرصي

١٠٣ y7 s? 4θn=|¹  
  بعد الالم وكرس التاء ٍ واوةاديز

 -جلمع عىل ا- 
y7 Í?≡tθ n=|¹  

١٠٤ óΟ s9 r& (#þθ ãΚn=÷ètƒ بالتاء بدل الياء óΟ s9 r& (#θãΚn=÷èt? 

١٠٤ ©! $# uθ èδ  املوضعني (  إدغام اهلاء يف اهلاء ( �! $# uθ œδ 

١٠٦ tβöθ y_ ö�ãΒ   واوال قبلمهزة مضمومة tβθã↔⊗ y_ö� ãΒ  
١٠٩ 5β≡ uθôÊ Í‘uρ  5 ضم الراءβ≡ uθôÊ ç‘uρ  
١٠٩ >∃ã� ã_ إسكان الراء >∃ø� ã_ 
١١٠ HωÎ) βr& 4 ختفيف الالم، عىل أهنا حرف جر’ n<Î) β r&  
١١١ tβθè=çGø) uŠsù  للمجهول ( ضم الياء وفتح التاء( tβθè=sGø) çŠsù 

١١١ šχθè= tFø)ãƒ uρ  للمعلوم ( فتح الياء وضم التاء( šχθè=çF ø)sƒ uρ 

١١١ È≅‹ ÅgΥM} $#uρ فتح اهلمزة È≅‹ ÅgΥF{$# uρ 

١١٧ à÷ƒÌ“tƒ  بدل الياءبالتاء  à÷ƒÌ“t?  

١١٨ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

١٢١ 
šχθà) ÏÿΨãƒ 

Zπ s)xÿ tΡ 
 إدغام النون يف النون

χθà) ÏÿΨãƒ 
Zπ s)xÿ ¨Ρ 

١٢٤ ôM s9 Ì“Ρé& ×οu‘θß™ إدغام التاء يف السني M s9 Ì“Ρé& îοu‘θ‘™ 

١٢٤ çµø? yŠ# y— ÿÍνÉ‹≈ yδ إدغام اهلاء يف اهلاء µø? yŠ# y— ÍνÉ‹≈¤δ 

١٢٧ ôM s9 Ì“Ρé& ×οu‘θß™ إدغام التاء يف السني M s9 Ì“Ρé& îοu‘θ‘™ 

١٢٨ ô‰ s)s9  öΝà2 u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 …âΝ à2 u!%£`   
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 ٧٧ قراءة احلسن البرصي 

١٢٩ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ Ö� Ås≈ |¡ s9  كرس السني بال ألف وإسكان احلاء Ö� õsÎ¡ s9  

٣ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٥ tΑ Î—$oΨ tΒ (#θßϑn=÷è tFÏ9 إدغام الالم يف الالم Α Î—$oΨ tΒ (#θßϑn=÷ètF jÎ9 

١٠ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 

١٣ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=÷™â‘  
١٤ y# Í×̄≈ n=yz ’ Îû إدغام الفاء يف الفاء # Í×̄≈ n=yz  ’ pÎû 

١٦ Ν ä31u‘÷Šr& بدل األلفمهزة ساكنة وتاء مضمومة  … âΝä3ä? ù&z‘÷Šr& 
١٦ àM ÷VÎ7 s9   إدغام الثاء يف التاء  ‘MVÎ7 s9  
١٧ ÞΟ n=øß r& Ç £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r& Ç £ϑjÎΒ 

١٧ šU¤‹ x. ÿÏµ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ إدغام الباء يف الباء U¤‹ x. Ïµ ÏG≈ tƒ$t↔jÎ/ 

٢١ $ oΨ n=ß™â‘ إسكان السني $ oΨ n=÷™â‘ 

٢١ šχρã� ä3ôϑs?  بالياء بدل التاء  šχρã� ä3ôϑsƒ  

٢٢ ö/ ä.ç� Éi� |¡ç„ 
فتح الياء ثم نون ساكنة خمفاة ثم شني 
… مضمومة بدل السني وحذف الياء â/ä. â� Ý±Ζ t„ 

٢٤ ôM oΨ −ƒ̈— $# uρ مهزة قطع وإسكان الزاي وختفيف الياء ôM oΨ sƒø— r&ρ 

٢٤ öΝ ©9 š∅øó s?  بالياء بدل التاء öΝ ©9 š∅øó sƒ  
٢٦ ×� tIs% إسكان التاء ×� ÷Is% 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٧٨  قراءة احلسن البرصي

٢٨ ãΑθà) tΡ tÏ%©#Ï9 إدغام الالم يف الالم Αθà) tΡ tÏ%©#jÎ9 

٣١ zÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9$#  إسكان الياء zÏΒ ÏM ø‹ yϑø9$#  
٣١ |M Íh‹ yϑø9$# zÏΒ  إسكان الياء |M ø‹ yϑø9$# zÏΒ  
٣٣ àM yϑÎ=x. ًباهلاء وقفا µ yϑÎ=x. 

٣٥ ü“Ïd‰ Íκu‰ فتح اهلاء “Ïd‰ yγuƒ 
٣٧ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٣٩ y7 Ï9≡x‹ x. z> ¤‹ x.  7 إدغام الكاف يف الكاف Ï9≡x‹ x. z> ¤‹¤. 

٤٢ |MΡ r' sùr& ßìÏϑó¡è@ إدغام التاء يف التاء MΡ r'sù r& ßìÏϑó¡œ@ 

٤٣ |MΡ r' sùr& ”Ï‰ öκsE إدغام التاء يف التاء MΡ r'sù r& ”Ï‰ öκ̈E 

٤٥ öΝ èδç� à³øts†  ًإبدال الياء نونا … âΝèδ ç� à³øtsΥ  

٥٢ Ÿ≅ŠÏ% tÏ%©# Ï9 
  اف الضمإشامم كرسة الق

 Š∈ tÏ%©#jÎ9≅ إدغام الالم يف الالمو

٥٦  šχθãè y_ö� è?  بالياء بدل التاء  šχθãè y_ö� èƒ  
٥٧ ô‰ s% Ν à6ø? u !$ù إدغام الدال يف اجليم ‰ s% Ν à6ø? uu !%¢` 

٥٨ (#θãm t�øÿ u‹ ù=sù   كرس الالم وبالتاء بدل الياء (#θãm t�øÿ uGÏ=sù  
٥٨ tβθãèyϑøg s†  بالتاء بدل الياء tβθãèyϑøg sB  
٦١ øŒÎ) tβθàÒ‹ Ïÿè?  إدغام الذال يف التاء ŒÎ) tβθàÒ‹ Ïÿ�?  
٦١ t� tóô¹ r&   ضم الراء à� tóô¹r& 
٦١ u� y9ø. r&  ضم الراء à� y9ø. r& 

٦٢ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 
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 ٧٩ قراءة احلسن البرصي 

٦٤ Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? 
ÏM≈ uΗÍ>x6Ï9 

‰ƒÏ≅ م يف الالمإدغام  الال ö7 s? 
ÏM≈ uΗÍ>x6jÎ9 

٦٧ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

٦٧ Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖ à6ó¡oKÏ9 إدغام الالم يف الالم ≅ øŠ©9 $# (#θãΖ à6ó¡oKjÎ9 

٦٨ … çµoΨ≈ ys ö7ß™ ( uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ oΨ≈ys ö7 ß™  uθ ‘δ 

٧١ tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθs) Ï9 الالمإدغام الالم يف  Α$s% Ïµ ÏΒöθs) jÎ9 

٧١ Èβρã� ÏàΖè?  ًبالياء وصال    Èβρã� ÏàΖè? 
٧٢ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r& 
٧٤ ßìt7 ôÜ tΡ 4’ n?tã  إدغام  العني يف العني ìt7 ôÜ tΡ 4’ n?ªã 

٧٨ tβθä3s? uρ $ yϑä3s9 الياء بدل التاء ب tβθä3sƒ uρ $ yϑä3s9 

٨٠ tΑ$ s% Ο ßγ s9 إدغام الالم يف الالم Α$s% Ο ßγ©9 

٩٠ $ tΡø— uθ≈ y_uρ حذف األلف وتشديد الواو $ tΡø— ¨θ y_uρ 
٩٠ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)  املوضعني ( حذف األلف والياء ( Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٩٠ óΟ ßγyè t7ø? r' sù  وفتحهامهزة وصل وتشديد التاء  … âΟßγ yèt7 ¨? $$sù  
٩٠ ä−t� tó ø9$# tΑ$s% إدغام القاف يف القاف −t� tó ø9$# tΑ$©% 

٩٣ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٩٤ ô‰ s)s9 š‚ u!% ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 š‚ u!%¨` 
٩٦ àM yϑÎ=Ÿ2 ًوقفا باهلاء µ yϑÎ=Ÿ2 

٩٩ |MΡ r' sùr& çνÌ�õ3 è? إدغام التاء يف التاء MΡ r'sù r& çνÌ�õ3–? 

١٠٣ $ oΨ n=ß™â‘ إسكان السني $ oΨ n=÷™â‘ 
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 ٨٠  قراءة احلسن البرصي

١٠٣ ÆkΨ çΡ  د اجليمفتح النون الثانية وتشدي Æek sΨ çΡ  

١٠٧ uθ èδ ( χÎ) uρ  إدغام الواو يف الواو θèδ χÎ) ¨ρ  
١٠٧ Ü=ŠÅÁãƒ  ÏµÎ/ إدغام الباء يف الباء =ŠÅÁãƒ  ÏµhÎ/ 

١٠٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٠٨ ô‰ s% ãΝ à2 u!%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% ãΝ à2 u!%£` 

١٠٩ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٥ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٦ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ yδ §�s) tFó¡ ãΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ uρ $ yδ §�s) tFó¡ ‘Β 

٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٥ Åe∃uθ çΡ النونبالياء بدل  Åe∃uθ çƒ 

١٧ 7π tƒó� É∆ 7 ضم امليمπ tƒó� ß∆ 

١٨ ÞΟ n=øß r& Ç £ϑÏΒ  إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r& Ç £ϑjÎΒ  
٢٠ ß# yè≈ ŸÒãƒ حذف األلف وتشديد العني ß# ¨èŸÒãƒ 
٢٤ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٢٥ ’ ÎoΤ Î) فتح اهلمزة ’ ÎoΤ r& 

٢٧ y“ÏŠ$t/ باهلمزة املفتوحة بدل الياء  t— ÏŠ$ t/  
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 ٨١ قراءة احلسن البرصي 

٢٨ ôM uŠÏdϑãèsù  فتح العني وختفيف امليم ôM uŠÏϑsè sù  

٢٩ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r& 
٣٠ ÏΘöθ s)≈tƒ uρ tΒ  إدغام امليم يف امليم Θöθ s)≈tƒ uρ ©Β  
٣٠ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٣١ ãΑθè%r& öΝ ä3s9 إدغام الالم يف الالم Αθè%r& … âΝä3©9 

٣١ ãΑθè%r& šÏ%©# Ï9  إدغام الالم يف الالم Αθè%r& šÏ%©# jÎ9  
٣٢ ô‰ s% $ oΨ tFø9 y‰≈ y_  إدغام الدال يف اجليم ‰ s% $ oΨ tFø9 y‰≈©_ 
٤١ $ yγ1≤øgxΧ )ياءبعدها و وكرس الراء ضم امليم )إمالة  $ yγƒÉ�øgàΧ 
٤١ !$ yγ8 y™ ö�ãΒuρ  بدل األلفكرس السني وياء $ yγŠÉ™ ö�ãΒ uρ  
٤٢ }‘Éδ uρ إسكان اهلاء }‘õδ uρ 
٤٢ ¢o_ ç6≈ tƒ كرس الياء Ìho_ ç6≈ tƒ 
٤٣ tΑ$ s% Ÿω إدغام الالم يف الالم Α$s% �ω 
٤٣ tΠöθ u‹ø9 $# ô ÏΒ إدغام امليم يف امليم Πöθ u‹ø9 $# ôjÎΒ 

٤٤ Ÿ≅ŠÏ%uρ املوضعني (إشامم القاف الضم( Ÿ≅Š∈uρ 
٤٤ uÙ‹ Ïî uρ إشامم كرسة الغني الضم uÙ‹∗ uρ 

٤٦ Ÿξ sù Çù= t↔ó¡n@ ًالبالياء وص Ÿξ sù Çù= t↔ó¡n@   
٤٨ Ÿ≅ŠÏ%  إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈  
٤٩ |MΖ ä. !$ yγßϑn=÷è s? إدغام التاء يف التاء MΖ ä. $yγ ßϑn=÷è̈? 

٥١ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r& 
٥٥ Èβρã� ÏàΖè?  ًبالياء وصال Èβρã� ÏàΖè?  
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 ٨٢  قراءة احلسن البرصي

٥٩ … ã&s# ß™â‘  إسكان السني … ã&s# ö™â‘  
٦١ … çνç�ö� xî ( uθèδ اهلاء يف اهلاء إدغام  νç� ö� xî  uθœδ 

٦٦ Ä“÷“Åz >‹Í≥ ÏΒöθ tƒ إدغام الياء يف الياء “÷“Åz >‹Í≥ ÏΒöθ ©ƒ  
٦٩ ô‰ s)s9 uρ ôN u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ ôN u !%−`   

٦٩ - oΨ n=ß™â‘ إسكان السني $ oΨ n=÷™â‘  
٧١ z>θà) ÷ètƒ ضم الباء à>θà) ÷ètƒ  

٧٢ #tL n=÷ƒuθ≈ tƒ   كرس التاء ÉL n=÷ƒuθ≈ tƒ  
٧٣ àM uΗ÷qu‘ باهلاء ًوقفا µ yϑômu‘ 

٧٦ ô‰ s% u !%ỳ    إدغام الدال يف اجليم ‰ s% u !%¤`  
٧٦ â� ö∆r& y7 În/ u‘   إدغام الراء يف الراء � ö∆r& y7 În/©‘ 

٧٧ $ uΖè=ß™ â‘  إسكان السني $ uΖè=÷™ â‘  
٧٧ u ûÅ› إشامم كرسة السني الضم u û>  
٧٨ Èβρâ“øƒéB  ًبالياء وصال Èβρâ“øƒéB  

٧٩ ÞΟ n=÷ètGs9 $tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètGs9 $©Β  
٨٠ tΑ$ s% öθ s9 إدغام الالم يف الالم Α$s% öθ©9  
٨١ y7 s? r&z� ö∆$#   ضم التاء y7 è? r&z� ö∆$#  
٨٦ àM §‹É) t/ «! àM بالتاء بدل الباء ويقف عليها باهلاء  #$ §‹É) s? «!$#  
٩٢ çνθßϑè? õ‹ sƒªB$# uρ  التاءإدغام الذال يف çνθßϑ›?‹ sƒªB$# uρ 
٩٣ m  عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد النون - … âΝà6ÏG≈ tΡ%s3tΒ  

٩٥ ôN y‰Ïè t/ ßŠθßϑrO إدغام التاء يف الثاء N y‰Ïè t/ ßŠθßϑ¯O 
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 ٨٣ اءة احلسن البرصيقر 

١٠١      إدغام الراء يف الراء     

١٠٢    إسكان اهلاء    
١٠٥     ًبالياء وصال     
١٠٦     ضم الشني    
١٠٨    فتح السني    
١٠٩    ضم امليم    

١١٠      ء يف الفاءإدغام الفا       

١١١      خمفاةالنونإسكان     

١١٤    إسكان الالم    

١١٩     إدغام امليم يف امليم      
١٢١ X  عىل اجلمع - ًزاد ألفا بعد النون -        
١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم    

 
  اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣+٢      
    

 فيهام النون إدغام النون يف     
     

٤          إدغام الراء يف الراء          

٥    كرس الياء    

٥     إدغام الكاف يف الكاف    
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 ٨٤  قراءة احلسن البرصي

٩ ã≅ øƒs† öΝä3s9 إدغام الالم يف الالم ≅ øƒs† …âΝ ä3ª9  

١٠ ÏM t6≈ uŠ xî 
 كرس الغني وإسكان الياء من غري ألف

⊗ÏM ويقف عليها باهلاء t6øŠÉî 

١٠ çµôÜ É) tGù=tƒ   بالتاء بدل الياء çµôÜ É) tGù=t?  

١٥ ÏM t6≈ uŠ xî 
  كرس الغني وإسكان الياء من غري ألف

⊗ÏM ويقف عليها باهلاء t6øŠÉî 

١٦ [ !$t±Ïã  ضم العني [ !$t±ãã  
١٨ 5Θy‰ Î/ 5> É‹ x.   5 بدل الذالبالدالΘy‰ Î/ 5> É‰ x.  

١٩ ôN u !%ỳ uρ ×ο u‘$§‹ y™ إدغام التاء يف السني N u !%ỳ uρ ×ο u‘$§‹ §™ 

١٩ “u� ô³ç6≈ tƒ إبدال األلف ياء مفتوحة ألف بعد الراء و u“# u� ô³ç6≈ tƒ 

٢٠ zΝ Ïδ≡u‘yŠ ;οyŠρß‰ ÷ètΒ إدغام امليم يف امليم Ν Ïδ≡u‘yŠ ;οyŠρß‰ ÷è̈Β 

٢١ y# ß™θã‹Ï9  ’ Îû يف الفاءإدغام الفاء  # ß™θã‹Ï9  ’ jÎû 

٢٥ ÏΒ 9� ç/ßŠ   إسكان الباء ÏΒ 9� ø/ßŠ  
٢٦ ÏΒ 9≅ ç6è%   إسكان الباء ÏΒ 9≅ ø6è%  
٢٦ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٧ ÏΒ 9� ç/ßŠ   إسكان الباء ÏΒ 9� ø/ßŠ  
٢٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٨ # u u‘ … çµ|ÁŠÏϑs%  ألف ساكنة من غري مهزة # u‘ … çµ|ÁŠÏϑs% 

٢٨ ÏΒ 9� ç/ßŠ   إسكان الباء ÏΒ 9� ø/ßŠ  
٢٩ Å7 ¯ΡÎ) ÏMΖ à2 7 إدغام الكاف  يف الكاف ¯ΡÎ) ÏMΖ œ2 

٣٠ ßN r&t� øΒ$#  ًباهلاء وقفا νr&t� øΒ$#  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨٥ قراءة احلسن البرصي 

٣٠        
  إدغام الدال يف الشني
  وبالعني بدل الغني       

٣١       دتأخري اهلمزة بعد األلف مع امل       
٣١    

ألف والم ساكنة بعدها مهزة مكسورة 
  وبعدها الم مفتوحة وألف وهاء مكسورة    

٣٤       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٣٥       بالتاء بدل الياء      

٣٧     إدغام الالم يف الالم     
٤٢       إدغام الالم يف الالم      
٤٢      إدغام الراء يف الراء       

٤٥    بذال معجمة    

٤٥      وصال ووقف هاء ثمفتح اهلمزة وختفيف امليم ً   اً  

٤٥           
ياء ثم  ةوتاء مكسور  ثم ألفحهوتمفمهزة 

 ساكنة    

٤٥       ًبالياء وصال        
٤٧   إسكان اهلمزة    

٥١    
ألف والم ساكنة بعدها مهزة مكسورة 
  وبعدها الم مفتوحة وألف وهاء مكسورة    

٥١     ًباهلاء وقفا      
٥١   ضم احلاء األوىل وكرس الثانية   

٥٦       بالنون بدل الياء       
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 ٨٦  قراءة احلسن البرصي

٥٦ y# ß™θã‹Ï9  ’ Îû إدغام الفاء يف الفاء # ß™θã‹Ï9  ’ pÎû 

٥٦ Ü=ŠÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ÷q t�Î/ إدغام الباء  يف الباء =ŠÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ÷q t�hÎ/ 

٥٨ y# ß™θãƒ (#θè=yzy‰ sù إدغام الفاء يف الفاء # ß™θãƒ (#θè=yzy‰ ¨ù 

٦٠ Ÿ≅ ø‹ x. öΝ ä3s9 إدغام الالم يف الالم ≅ ø‹ x. … âΝä3̄9 

٦٠ Ÿω uρ Èβθç/t� ø) s?  ًبالياء وصال Ÿω uρ Èβθç/t� ø) s?    
٦٢ tΑ$ s%uρ ÏµÏΨ≈ uŠ÷GÏÿ Ï9   إدغام الالم يف الالم ÏµÏΨ≈ uŠ÷GÏÿ jÎ9 Α$s%uρ 
٦٤ $Zà Ïÿ≈ ym ( لف األ حذفء وكرس احلاء وإسكان الفا $Zà øÿ Ïm  
٦٤ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٦٥ y7 Ï9≡sŒ ×≅ ø‹Ÿ2 7 إدغام الكاف يف الكاف Ï9≡sŒ ×≅ø‹ ª2 

٦٦ tΑ$ s% ôs9  إدغام الالم يف الالم Α$s% ô̄9  
٦٦  Èβθè? ÷σ è? ًبالياء وصال   Èβθè?÷σ è? 

٧٥ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

٧٦ Ï !%tæÍρ Ïµ‹ Åzr&  املوضعني ( ضم الواو ( Ï !%tæãρ Ïµ‹ Åzr& 

٧٦ š� Ï9≡x‹x. $tΡ ô‰Ï. إدغام الكاف يف الكاف � Ï9≡x‹x. $tΡ ô‰jÎ. 

٧٦ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω   كرس التاء دون تنوين ÅM≈ y_ u‘yŠ 

٧٧ s−t� y™ ÷‰ s)sù إدغام الدال يف السني s−t� §™ ‰ s) sù 

٧٧ ß# ß™θãƒ ’ Îû إدغام الفاء يف الفاء # ß™θãƒ ’ jÎû 

٨٠ y# ß™θãƒ ( ôn=sù إدغام الفاء يف الفاء # ß™θãƒ ôn=¯ù  

٨٠ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨٣ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 
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 ٨٧ قراءة احلسن البرصي 

٨٤ 4’ s∀ y™ r'̄≈ tƒ كرس الفاء ’ Å∀ y™r' ¯≈ tƒ 

٨٤ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

٨٥ 4®L ym šχθä3 s? 4 بالياء بدل التاء®L ym šχθä3 sƒ 

٨٥ $·Ê t� ym اء والراءضم احل $·Ê ä� äm 

٨٦ þ’ ÎΤ ÷“ãmuρ فتح احلاء والزين ’ ÎΤ u“umuρ 

٨٦ ãΝ n=ôã r&uρ š∅ ÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=ôã r&uρ š∅ jÎΒ 

٨٧ Æy÷ρ Æy÷ρ )املوضعني (  ضم الراء ‘§ •‘ 

٩٢ tΑ$ s% Ÿω إدغام الالم يف الالم Α$s% �ω 
٩٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٤ βr& Èβρß‰ ÏiΖ xÿè? وصال ووقفابالياء ً ً βr& Èβρß‰ ÏiΖ xÿè?    
٩٦ ãΝ n=÷ær& zÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=ôã r& t jÎΒ 

٩٨ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

١٠٠ $ yγn=yè y_ ô‰ s% إدغام الدال يف اجليم $ yγn=yè §_ ‰ s% 

١٠٠ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

١٠١ Íοt� ÅzFψ $#uρ ( Í_ ©ùuθ s? إدغام التاء يف التا ء οt� ÅzFψ $#uρ Í_©ùuθ Πς? 

١٠٥ Éi r'x. uρ 
بألف بعد الكاف ثم مهزة مكسورة مكان 

$!�É الياء مع املد x.uρ 

١٠٧ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
١٠٩ ûÇrθœΡ  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء  #trθãƒ  
١٠٩ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕Ω� تاءبالياء بدل ال tβθè=É)÷è Ωÿ 
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 ٨٨  قراءة احلسن البرصي

١١٠ Ν…ΣΤŠΨϒΣ{ تشديد الذال (#θç/ Éj‹à2 

١١٠ ƒΘΨ•Σ⇒ΩΤ⊇ 
بنون ساكنة خمفاه بعد النون املضمومة 
 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة

ÉfΨ ãΖ sù 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ ã� În/y‰ ãƒ بدل الياءبالنون  ã� În/y‰ ãΡ 

٣ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣ Å´ øóãƒ  فتح الغني وتشديد الشني dÅ´ sóãƒ  
٤ ÓìsÜ Ï%  تنوين فتح $\è sÜ Ï%  
٤ ÔN≡u‘Èθ≈ yf tG•Β تنوين كرس N≡u‘Èθ≈ yf tG•Β ; 
٤ ×M≈ ¨Ζ y_uρ تنوين كرس M≈ ¨Ζ y_uρ 5 
٤ ×íö‘ y— uρ  تنوين كرس < íö‘y— uρ 
٤ ×≅ŠÏƒwΥ uρ  تنوين كرس <≅ŠÏƒwΥ uρ  
٤ ×β# uθ÷Ζ Ï¹  تنوين كرس <β# uθ÷Ζ Ï¹  
٤ ç� ö� xî uρ  كرس الراء Í� ö� xî uρ  
٥ ó= yf÷è s? Ò= yf yèsù  إدغام الباء يف الفاء = yf÷è s? Ò= yf yè©ù  

٨ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٩ ÉΑ$yè tFßϑø9 ÉΑ$yè ًوصال بالياء  #$ tFßϑø9 $#   
١٣ Ü=ŠÅÁãŠsù $ pκ Í5  إدغام الباء يف الباء =ŠÅÁãŠsù $ pκ hÎ5   
١٤+١٣ ÉΑ$ys ÎRùQ $# ∩⊇⊂∪ …çµ s9 إدغام الالم يف الالم Α$ys ÎRùQ $#  …çµ ©9 
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 ٨٩ قراءة احلسن البرصي 

١٦ Μè? õ‹ sƒªB$$ sùr&  إدغام الذال يف التاء Μ›?‹ sƒªB$$ sùr&  

١٦ àM≈ yϑè=—à9$# مإسكان الال àM≈ yϑø=—à9$# 

١٦ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٧ $ yδÍ‘ y‰s) Î/ إسكان الدال $ yδÍ‘ô‰ s) Î/ 

١٧ tβρß‰ Ï%θãƒ  ًإبدال الياء تاء tβρß‰ Ï%θè@  

١٧+ 
١٨ 

tΑ$ sWøΒF{$# ∩⊇∠∪ 
tÏ%©#Ï9 

Α$sW إدغام الالم يف الالم øΒF{$#  tÏ%©#jÎ9 

٣٠ É>$tG tΒ  ًبالياء وصال É>$tG tΒ  
٣٢ öΝ åκèEõ‹ s{r& (  إدغام الذال يف التاء … âΝåκ ›E‹ s{r&   

٣٢ É>$s) Ïã  ًبالياء وصال É>$s)Ïã 

٣٥ $ yγè=à2 é&         سكان الكافإ †ΩΣΤ∏π{ΚΡ… 

٣٦ É>$t↔ tΒ   ًبالياء وصال É>$t↔ tΒ  

٣٧ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο ù=Ïèø9 $# $©Β 

٤١ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤٢ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 

٤٣ ôtΒuρ …çνy‰Ψ Ïã كرس امليم والدال واهلاء ôÏΒuρ  ÏνÏ‰ΨÏã 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ÏM≈ yϑè=—à9$# مإسكان الال ÏM≈ yϑø=—à9$# 
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 ٩٠  قراءة احلسن البرصي

٢   ضم هاء لفظ اجلاللة    
٣     ضم الياء وكرس الصاد    

٤   كان اهلاءإس   

٥    مإسكان الال    

٦     
    

 إدغام  النون يف النون 
    
     

٧     إدغام الذال يف التاء     

٩      إسكان السني       
١٠       السنيإسكان       
١١      إسكان السني       
١٢     إسكان الباء     

١٣       إسكان السني       
١٤     ًبالياء وصال     
١٩   ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف   

١٩     كرس الضاد    
٢٢   إسكان الياء   
٢٢      ًإثبات الياء وصال       
٢٣    ضم الالم     
٢٥    سكان الكافإ  

٢٥        إدغام الالم يف الالم       
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 ٩١ قراءة احلسن البرصي 

٢٨ |M yϑ÷èÏΡ  وقفاباهلاء ً µ yϑ÷èÏΡ  
٣١ y“ÏŠ$t7 ÏèÏj9 tÏ%©!$#  للساكننيًوصالحتذف ( ياءسكان الإ ( “ÏŠ$t7Ïè Ïj9 tÏ%©!$#  
٣١ u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ إدغام الياء يف الياء ’ ÎAù' ttƒ ×Πöθ ¨ƒ  
٣١                  χ⊗∼ΩΤŠ   فتح العني     y⊗∼ΩΤŠ             
٣١   εΗΤΩΤ∏Ψ�        الثانيةفتح الالم  yΗΤΩΤ∏Ψ�           
٣٤ Èe≅ à2 $ tΒ  تنوين كرس e≅ à2 $ ¨Β5 
٣٤ |M yϑ÷èÏΡ  وقفاباهلاء ً µ yϑ÷èÏΡ  
٣٨ ÞΟ n=÷èt? $tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷èt? $©Β 

٤٢ $ yϑ¯ΡÎ) öΝèδ ã� ½jzxσ ãƒ  بدل الياءبالنون  $ yϑ¯ΡÎ) …âΝ èδ ã�½jz xσãΡ  
٤٥ y# ø‹ x. $ uΖù=yè sù  إدغام  الفاء يف الفاء # ø‹x. $uΖ ù=yè ©ù 

٤٧ ÿ… ã&s# ß™â‘ إسكان السني … ã&s# ö™â‘ 

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ $ yϑt/•‘  تشديد الباء $ yϑ¨/•‘ 

٨ ãΑ Íi” t∴çΡ  تاء مفتوحة وفتح الزاي  ãΑ ¯” t∴n@  
٨ sπ s3Í×̄≈ n= yϑø9$#  بالضم èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $#  
٩ ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“tΡ  إدغام  النون يف النون øtwΥ $ uΖ ø9̈“¨Ρ   
١٣ ôM n=yz èπ̈Ζ ß™ إدغام التاء يف السني M n=yz èπ̈Ζ •™ 

١٥ öN t� Åj3ß™  ختفيف الكاف ôN t� Å3ß™  
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 ٩٢  قراءة احلسن البرصي

١٦      إدغام الدال يف اجليم       

٢٣     إدغام  النون يف النون     

٢٧     مهزة مفتوحة    

٣٣     إدغام الالم يف الالم    

٤١      بدل الفتحةتنوين ضمثم كرس الالم     

٤٨ +
٤٩ 

      

   
 إدغام  النون يف النون     

  

٥١     
امليم وصلتها اهلاء وًهلمزة ياء وكرس إبدال ا

 بياء   

٥٢        إدغام الذال يف الدال     
٥٣     ضم التاء    
٥٦     كرس النون     
٥٩    إدغام الالم يف الالم    

٦١    إدغام الالم يف الالم    

٦٨       ًبالياء وصال      

٦٩        ًبالياء وصال     

٨٢     فتح احلاء    

 
  اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      وفتح الزاي مفتوحةًتاءياء إبدال ال     
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 ٩٣ قراءة احلسن البرصي 

٢       اء تضم ال       

٢     ًبالياء وصال    

١٢    
   

 إدغام امليم يف امليم    
   

١٤   إسكان اهلاء   

١٦      ضم النون     

١٧   تشديد الذال   

١٩      إدغام امليم يف امليم      

٢٣      إدغام امليم يف امليم      

٢٤   
  إشامم كرسة القاف الضم

 إدغام الالم يف الالمو ∈ 

٢٧     حذف اهلمزة وكرس الياء    

٢٨      مليم يف امليمإدغام ا      

٣٠      
  إشامم كرسة القاف الضم

 إدغام الالم يف الالمو   ∈  

٣٣      إدغام  الراء يف الراء      

٣٣       إدغام الكاف يف الكاف     

٣٩     غام النون يف الالمإد      

٤٠    إدغام  الالم يف الالم    

٤٣  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٥١      ًبالياء وصال     
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 ٩٤  قراءة احلسن البرصي

٥٦        إدغام  النون يف النون       

٥٨   إسكان اهلاء   

٥٩     إدغام امليم يف امليم     

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٣        إدغام  الواو يف الواو و إسكان اهلاء        

٦٦     تح النونف     

٦٨    ضم الراء    

٧٢      املوضعني ( إدغام الالم يف الالم(      

٧٢    ًباهلاء وقفا    

٧٢     إدغام اهلاء يف اهلاء    

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦   املوضعني  ( إسكان اهلاء (   

٧٦    إدغام الواو يف الواو    

٧٨      إدغام الالم يف الالم     

٧٩     بالتاء بدل الياء    

٨٠      إدغام الالم يف الالم      

٨٠     دغام الالم يف الالم إ     

٨٠   فتح العني    

٨١      مواضع٣(إدغام الالم يف الالم(      

٨٣      ًوباهلاء وقفا ،إدغام  النون يف النون      
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 ٩٥ قراءة احلسن البرصي 

٨٨ $ yϑÎ/ É># x‹yè ø9$# إدغام الباء يف الباء $ yϑnÎ/ ># x‹yè ø9$# 

٩٠ 4öΝä3 ÝàÏè tƒ Äøö t7ø9 $# uρ إدغام الياء يف الياء …âΝä3ÝàÏè §ƒ  øöt7ø9$# uρ 

٩٠ šχρã� ©. x‹ s? تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s? 

٩١ ô‰ s%uρ ÞΟ çFù=yè y_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s%uρ ÞΟ çFù=yè ©_ 

٩١ $ tΒ ãΝ n=÷è tƒ إدغام امليم يف امليم $̈Β Ν n=÷ètƒ 

٩٥ uθ èδ ©! $# إدغام اهلاء يف اهلاء uθ œδ �! $# 

٩٦ � tÌ“ôf uΖ s9 uρ بالياء بدل النون � tÌ“ôf u‹ s9uρ 

٩٧ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٠٣ Üχ$|¡Ïj9 ألف والمزيادة ب Üχ$|¡Ïj=9$# 

١١٢ Å∃öθ y‚ø9 $# uρ فتح الفاء y∃öθ y‚ ø9$# uρ 

١١٣ ô‰ s)s9 uρ öΝ èδ u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ öΝ èδ u !%¤` 

١١٤ |M yϑ÷èÏΡ ًقفاباهلاء و µ yϑ÷èÏΡ 

١١٦ �     ¡  كرس الباء È> É‹ s3ø9$# 

١٢٤ àM ö6¡¡9 $# Ÿ≅ Ïè ã_  والتاءفتح اجليم والعني ŸM ö6¡¡9 $# Ÿ≅ yè y_ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ … çµtƒ Î�ã∴Ï9 فتح النون … çµtƒ Î�t∴ Ï9 

١ uθ èδ … çµ̄Ρ Î) اهلاء إدغام اهلاء يف  uθ ‘δ µ̄ΡÎ) 

٢ “W‰ èδ çµ≈ oΨù= yèy_ uρ  إدغام اهلاء يف اهلاء “W‰ ‘δ µ≈ oΨù= yèy_ uρ 
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 ٩٦  قراءة احلسن البرصي

٢    حذف األلف والياء     

٤    حذف األلف والياء    

٥   بدل األلفياء  و وكرس الباءفتح العني  

٥   فتح اخلاء وحذف األلف    

١٣     بياء ساكنة بعد الطاء دون ألف وال مهزة     

١٣   وضم الراء مفتوحة بدل النونياء     

١٤        إدغام الكاف يف الكاف      

١٦      بدلمد    

١٩   سكان اهلاء إ   

١٩        إدغام الكاف يف الكاف      

٢١         إدغام الفاء يف الفاء       

٢٧     إسكان الباء وختفيف الذال     

٣١       إدغام  النون يف النون      

٣١      فتح اخلاء     

٣٣      إدغام الدال يف اجليم      

٣٥        ضم القاف        

٣٦         إدغام الكاف يف الكاف      

٣٨     كاف إدغام الكاف يف ال    

٣٩       إدغام امليم يف امليم         

٤١       ختفيف الراءإدغام الدال يف الصاد و       
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 ٩٧ قراءة احلسن البرصي 

٤٢ tβθä9θà) tƒ ًإبدال الياء تاء tβθä9θà) s? 

٥٢ óΟ çFø[Î6 … إدغام الثاء يف التاء 9© âΟ•F[Î6©9 

٥٧ tβ% x. y7 În/ u‘ ف يف الكاف إدغام الكا tβ%¤. 7 În/u‘ 

٥٩ $ pκÍ5 z> ¤‹ Ÿ2 إدغام الباء يف الباء $ pκhÎ5 > ¤‹ Ÿ2 

٦٢ Ès∫ ö� ¨zr& ًبالياء وصال Ès∫ ö� ¨zr& 

٦٣ ó= yδ øŒ$# yϑsù  إدغام الباء يف الفاء = yδ øŒ$# yϑ©ù 

٦٤ š� Î=Å` u‘uρ إسكان اجليم مع القلقلة š� Î=⊗÷ ù‘ uρ 

٦٨ (#ρß‰ ÅgrB بالياء بدل التاء  (#ρß‰ Ågr† 

٦٩ (#ρß‰ ÅgrB بالياء بدل التاء  (#ρß‰ Ågr† 

٧١ (#θãã ô‰ tΡ بالياء بدل النون  (#θãã ô‰ tƒ 

٧١ ¤¨$tΡ é& ̈≅à2 الالمضم  ¤¨$tΡ é& ’≅à2 

٧١ ÷Λ ÏιÏϑ≈ tΒÎ*Î/ الباء والتاء والكاف ب ÌΟ Îγ Î7≈tGÅ6Î/ 

٧٢ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

٧٧ $ oΨÏ=ß™ â‘ إسكان السني $ oΨÏ=÷™ â‘ 

٨٠ Ÿ≅ yzô‰ ãΒ فتح امليم Ÿ≅ yzô‰ oΒ 

٨٠ yl t�øƒ èΧ فتح امليم yl t�øƒ oΧ 

٨٥ ’ În1 u‘ Ì� øΒr& إدغام الراء يف الراء ’ În1§‘ � øΒr& 

٨٧ # Z��Î7 Ÿ2 y7 ø‹ n=tã  إدغام الكاف يف الكاف # Z��Î7 ©2 7 ø‹ n=tã 

٨٩ $ uΖøù§� |À ø‰ s) s9uρ إدغام الدال يف الصاد $ uΖøù§� ¤À ‰ s) s9uρ 

٩٢ $̧ÿ |¡Ï. سني  التسكني $̧ÿ ø¡Ï. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٩٨  قراءة احلسن البرصي

٩٧ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

٩٧ Ï‰ tGôγßϑø9 $# ًبالياء وصال  Ï‰ tGôγßϑø9 $# 

٩٧ óΟ ßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— ôM t7yz إدغام التاء يف الزاي … âΟßγ≈ tΡ ÷ŠiÍ— M t7 yz 

٩٩ óΟ ßγs9 Ÿ≅ yèy_ uρ إدغام الالم يف الالم … âΟßγ ¯9 ≅ yè y_ uρ 

٩٩ |= ÷ƒu‘ Ÿω 6\$ بالنصب والتنوين ÷ƒ u‘ Ÿω 

١٠١ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٠١ … çµs9 tΑ$s) sù إدغام الالم يف الالم … çµ̄9 Α$s) sù 

١٠٢ ô‰ s)s9 tΑ$s% إدغام الالم يف الالم ô‰ s)̄9 Α$s% 

١٠٤ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٠٧ ÏΒ zΝ ù=Ïèø9 $# إدغام امليم يف امليم jÎΒ Νù=Ïè ø9$# 

١١١ ¬! ß‰ôϑys ø9$# كرس الدال ¬! Ï‰ôϑys ø9$# 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ¬! ß‰ôϑys ø9$# كرس الدال ¬! Ï‰ôϑys ø9$# 

١،٢ 2%ỳ uθÏã $VϑÍhŠs%   بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال U%⊗ ùθÏã  $VϑÍhŠs%  
٥ Zπ yϑÎ=Ÿ2 تنوين ضم Ôπ yϑÎ=Ÿ2 

١٠ (#θä9$s) sù É# ôγs3ø9 $#  إدغام  الفاء يف الفاء (#θä9$s) ©ù # ôγs3ø9 $# 

١٣ �Èà) tΡ ßøtªΥ إدغام  النون يف النون مع الغنة �Èà) ©Ρ øtªΥ 

١٥ Ç£ϑÏΒ Ν n=øßr&ã إدغام امليم يف امليم مع الغنة Ç£ϑjÎΒ Ν n=øßr&  
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 ٩٩ قراءة احلسن البرصي 

١٧ â‘uρ≡t“¨? الزايتشديد  â‘uρ≡̈“¨? 

١٧ uθ ßγsù  إسكان اهلاء uθ õγsù 

١٧ Ï‰ tGôγßϑø9 ‰ Ï ًبالياء وصال  #$ tGôγßϑø9 $#   
١٨ öΝ ßγç6 Ïk=s)çΡ uρ  وإسكان القاف وختفيف الالممفتوحة تاء … âΝßγ ç6Ï=õ) s? uρ 

١٩ óΟ çFø[Î6 … إدغام الثاء يف التاء  )ًمعا( 9© âΟ•F[Î6©9 

٢١ |= ÷ƒu‘ 6\$ بالنصب والتنوين ÷ƒ u‘ 

٢١ (#θç7n=yñ  وكرس الالمضم الغني (#θç7Ï=çñ 

٢٤ Çtƒ Ï‰ôγ tƒ ًوصال بالياء   Ç tƒÏ‰ ôγtƒ 

٢٥ 7π s�($ÏΒ y]≈ n=rO حذف التنوين Ïπ s�($ÏΒ y]≈ n=rO 

٢٥ $Yè ó¡Î@ فتح التاء $Yè ó¡n@ 

٢٦ Û‚ Î� ô³ç„ بالتاء بدل الياء وإسكان الكاف ÷‚ Î� ô³ä@ 

٢٧ tΑ Ïd‰ t7ãΒ 
Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 

‰ΑÏd  إدغام الالم يف الالم t7 ãΒ 
Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3jÎ9 

٢٨ ß‰ ÷ès? ةوكرس الدال مشدد ضم التاء وفتح العني  Ïd‰ yèã? 

٢٨ x8$uΖ øŠtã بالياء بدل األلف x7 øŠtΖ øŠtã 

٢٩ # ·‘$tΡ tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9  إدغام  النون يف النون # ·‘$̈Ρ ÏϑÎ=≈©à=Ï9 

٣٣ $ yγn=ä. é& إسكان الكاف $ yγn=ø. é& 

٣٤ Ö� yϑrO وإسكان امليم الثاء ضم Ö� óϑäO  
٣٤ Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 tΑ$s) sù إدغام الالم يف الالم Ïµ Î7Ås≈ |ÁjÎ9Α$s) sù 

٣٤ uθ èδ uρ اهلاء إسكان uθ õδ uρ 
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 ١٠٠  قراءة احلسن البرصي

٣٥ uθ èδ uρ اهلاء إسكان uθ õδ uρ 

٣٧ … çµs9 tΑ$s% 9̄&… إدغام الالم يف الالم Α$s% 

٣٧ uθ èδ uρ اهلاء إسكان uθ õδ uρ 

٣٨ uθ èδ O$ ¨ΨÅ3≈ ©9  هابعدوإسكان النون )$ tΡ r& (مفصولة uθ èδ $tΡ r& õ⊗Å3≈ ©9 

٣٩ Èβt� s? ًوصال بالياء Èβ t� s? 

٤٠ ÈyÏ? ÷σ ãƒ ًوصال بالياء Èy Ï?÷σ ãƒ 

٤٢ ÍνÌ� yϑsW Î/ وإسكان امليم الثاء ضم ÍνÌ� ôϑéW Î/ 

٤٢ }‘Éδ uρ اهلاء إسكان }‘õδ uρ 

٤٧ ç� Éi� |¡èΣ وفتح الياء  بدل النونبالتاء  ç� §� |¡è? 

٤٧ tΑ$ t6Ågø:$#  الم ضم ال ãΑ$t6 Ågø:$#  
٤٨ $ tΡθßϑçF÷∞ Å_ ô‰ s)©9  إدغام الدال يف اجليم $ tΡθ ßϑ çF ÷∞ Íh_ ‰ s) ©9  

٤٨ / ä3s9 Ÿ≅ yè øgªΥ إدغام الالم يف الالم / ä3©9 ≅ yè øgªΥ 

٥٠ ÿÏµ În/u‘ Ì� øΒr& إدغام  الراء يف الراء Ïµ În/§‘ � øΒr& 

٥١ àMΖ ä. $ tΒuρ فتح التاء sMΖ ä. $tΒuρ 

٥١ # Y‰àÒ tã فتح الضاد # Y‰tÒ tã 

٥٤ $ uΖøù§� |À ø‰ s) s9uρ إدغام الدال يف الصاد $ uΖøù§� ¤À ‰ s) s9uρ 

٥٥ Wξç6 è% كرس القاف  وفتح الباء Wξ u6Í% 

٥٦ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ 
(#θàÒÏm ô‰ã‹ Ï9 

≅ إدغام الالم يف الالم ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ 
(#θàÒÏm ô‰ã‹ jÎ9 

٥٦ # Yρâ“èδ إبدال الواو مهزة # Yτâ“èδ 
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 ١٠١ قراءة احلسن البرصي 

٥٧ £ϑÏΒ ÞΟ n=øßr& يم يف امليمإدغام امل £ϑjÎΒ Ο n=øßr& 

٥٨ ãΝ ßγs9 Ÿ≅ ¤fyè s9 إدغام الالم يف الالم ãΝ ßγ¤9 ≅¤f yè s9 

٥٨ ≅ t/ z>#x‹ yèø9 $#  إدغام الباء يف الباء ≅ ¤/ ># x‹ yèø9 $# 

٥٩ Ν ÎγÅ3Î=ôγ yϑÏ9  فتح الالم الثانيةضم امليم و Ν ÎγÅ3s=ôγ ãϑÏ9 

٦٠ #_̈L ym ßy t� ö/r& 4 إدغام احلاء يف احلاء_̈L ¨m yt� ö/r& 

٦٠ $Y7 à) ãm إسكان القاف $Y7 ô) ãm 

٦٢ çµ9 tF xÿÏ9 tΑ$s% إدغام الالم يف الالم çµ9 tF xÿjÎ9 Α$s% 

٦٣ çµ‹ Ï⊥9 |¡Σr& كرس اهلاء Ïµ‹ Ï⊥9 u¡Σr& 

٦٤ Æ÷ö7 tΡ ًوصال بالياء Æ÷ö7 tΡ 

٦٦ … çµs9 tΑ$s% 9̄&… إدغام الالم يف الالم Α$s% 

٦٦ ÇyϑÏk=yè è? ًوصال  بالياء  Ç yϑÏk=yèè? 

٦٦ # Y‰ô©â‘  الشنيالراء وفتح # Y‰t©t‘ 

٦٧ z⊗ Éë tΒ إسكان الياء ⊗ Éë tΒ 

٦٨ # Z�ö9äz اءبضم ال # Z�ç9äz 

٧١ s−Ì� øóçF Ï9  فتح الغني وتشديد الراء املكسورة s−Íh� yó çFÏÏ9 

٧١ |M ÷∞ Å_ ô‰ s)©9 إدغام الدال يف اجليم |M ÷∞ Íh_ ‰ s)©9  
٧٢ z⊗ Éë tΒ إسكان الياء ⊗ Éë tΒ 

٧٣ Ÿω tΑ$s% إدغام الالم يف الالم �ω Α$ s% 

٧٤ |M ÷∞ Å_ ô‰ s)©9 إدغام الدال يف اجليم |M ÷∞ Íh_ ‰ s)©9  
٧٥ z⊗ Éë tΒ إسكان الياء ⊗ Éë tΒ 
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 ١٠٢  قراءة احلسن البرصي

٧٧ öθ s9 tΑ$ s% إدغام الالم يف الالم öθ©9 Α$s% 

٧٧ |N õ‹ y‚−Gs9  
 ختفيف التاء وكرس اخلاء

‚N‹É− إدغام الذال يف التاءو oGs9  

٨٥ ìt7 ø? r' sù مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة  ìt7 ¨? $$sù 

٨٦ 7π t⁄Ïϑym 7 ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزةπ tŠÏϑy≈m 

٨٨ ¹ !#t“ y_  حذف التنوين وضم اهلمزة æ !#t“ y_  
٨٨ … çµs9 ãΑθà) uΖy™ uρ إدغام الالم يف الالم … çµ©9 Αθà)uΖ y™ uρ 

٨٩ yìt7 ø? r& 
   مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة

 سورةويبدأ هبا هبمزة مك
yìt7 ¨? $# 

٩٠ yìÎ=ôÜ tΒ فتح الالم yìs=ôÜ tΒ 

٩٠ 4’ n?tã ßìè=ôÜ s? 4 إدغام العني يف العني’ n?©ã ìè=ôÜ s? 

٩١ # Z�ö9äz اءضم الب # Z�ç9äz 

٩٢ yìt7 ø? r& مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة yìt7 ¨? $# 

٩٣ Èø £‰¡¡9 $# ضم السني Èø £‰�¡9 $# 

٩٤ ylθã_ ù'tƒ 

ylθã_ ù'tΒuρ  
  فيهام ًألفامز  اهلإبدال

ylθã_$tƒ 
ylθã_$tΒuρ  

٩٤ y7 s9 ã≅ yèøgwΥ إدغام الالم يف الالم y7 ©9 ≅ yè øgwΥ 

٩٤ %¹ ö̀� yz ¹% فتح الراء وألف بعدها`≡ y�yz 

٩٤ # t‰y™ ضم السني # t‰ß™ 

٩٨ u !%©. yŠ الكاف دون مهزة تنوين  $tΤΤ.yŠ 

٩٩ ’ Îû Í‘θ�Á9 ’ فتح الواو #$ Îû Í‘sθ�Á9 $# 
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 ١٠٣ قراءة احلسن البرصي 

١٠٢ Zωâ“çΡ tÌ�Ïÿ≈ s3ù=Ï9 ثم إدغام النون يف النون Zωâ“–Ρ ƒÌ�Ïÿ≈ s3ù=Ï9 

١٠٦ ’ Í?ß™â‘ uρ إسكان السني ’ Í?ø™â‘ uρ 

١٠٦ # ·ρâ“èδ إبدال الواو مهزة # ·τâ“èδ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ + 
٢ 

üÈÿè‹γ!2  
ã� ø.ÌŒ  

 ضم اهلاء
 ًد يف الذال وصالوإدغام دال الصا

üÈÿè‹ âγ !!2  
ã� ø.ÌjŒ  

٢ ã� ø.ÏŒ ÏM uΗ÷qu‘   ًباهلاء وقفاوإدغام الراء يف الراء µ uΗ÷q −‘ �ø. ÏjŒ  
٤ ãΝ ôàyè ø9 $# Íh_ÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν ôàyè ø9 $# Íh_jÎΒ 

٨ $|‹ ÏFÏã  ضم العني $|‹ ÏFçã  
٩ ¥’ n?tã ×Îiyδ  كرس الياء Íh’ n?tã ×Îiyδ  
١٢ |=≈ tFÅ6ø9 $# ;ο§θ à)Î/ إدغام الباء يف الباء =≈ tFÅ6ø9 $# ;ο§θ à)jÎ/ 

١٤ # C�t/ uρ Ïµ ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ كرس الباء # C�Î/ uρ Ïµ ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ 

١٧ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $ yγ s9  إدغام الالم يف الالم ≅ ¨VyϑtF sù $ yγ ©9 

١٨ |MΖ ä. $|‹ É) s? إدغام التاء يف التاء MΖ ä. $|‹ É) ¨? 
١٩ |= yδ L{ بالياء املفتوحة بدل اهلمزة) |=yγ tŠÏÏ9( |= yδ2  
٢١ ¥’ n?tã ×Îiyδ  كرس الياء Íh’ n?tã ×Îiyδ  
٢٣ $ yδ u!%ỳ r' sù حذف اهلمزة $ yδ%ỳ r' sù 

٢٣ ‘M ÏΒ  ضم امليم ‘M çΒ  
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 ١٠٤  قراءة احلسن البرصي

٢٣    كرس النون    
٢٤     إدغام الدال يف اجليم     

٢٥        إدغام التاء يف التاء       
٢٧      إدغام الدال يف اجليم      
٢٩    إدغام امليم يف امليم    
٣٠        إسكان الياء       

٣٢        كرس الباء       

٣٥    إدغام الالم يف الالم    

٣٦    فتح اهلمزة   
٣٦          إدغام اهلاء يف اهلاء       

٤٠      إدغام  النون يف النون     

٤٢     إدغام الالم يف الالم     
٤٣     إدغام الدال يف اجليم     
٤٣      إدغام امليم يف امليم      

٥٣       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٥٣       إدغام  النون يف النون      
٥٨   حذف األلف والياء    

٥٨       بالياء بدل التاء       

٥٩      مع كرس التاء-اجلمع- بألف عىل      
٦١       دفراعىل اإل -بالضم من غري ألف-       
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 ١٠٥ قراءة احلسن البرصي 

٦٣ ß Í̂‘θçΡ   فتح الواو وتشديد الراء ß Í̂j‘tθ çΡ  
٦٤ Ì� øΒr'Î/ y7 În/u‘ الراءإدغام  الراء يف  � øΒr'Î/ y7 În/©‘ 

٦٥ Ïµ Ï?y‰≈ t6 ÏèÏ9 4 ö≅ yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µÏ? y‰≈ t6Ïè Ï9  ö≅ ©δ 

٦٦ ‘M ÏΒ  ضم امليم ‘M çΒ  
٦٨ $wŠ ÏWÅ_ ضم اجليم $wŠ ÏWç_ 
٦٩ $|‹ ÏFÏã  ضم العني $|‹ ÏFçã  
٧٠ $|‹ Î=Ï¹  ضم الصاد $|‹ Î=ç¹  
٧٢ $wŠ ÏWÅ_ ضم اجليم $wŠ ÏWç_ 
٧٣ ß|¡ôm r&uρ $wƒ Ï‰tΡ ام  النون يف النون إدغ |¡ôm r&uρ $wƒ Ï‰©Ρ 

٧٧ tΑ$ s%uρ �y s?ρ_{ إدغام الالم يف الالم Α$s%uρ �y s?ρé�{ 

٨٥ tΠöθ tƒ ç� à³øtwΥ  بالياء املضمومة وفتح الشني tΠöθ tƒ ç� t³øtä†  
٨٥ tÉ) −Gßϑø9 tθä)−Gßϑø9 بالواو #$ $# 

٨٦ ä−θÝ¡nΣuρ بألف وياء مرفوعة ä−$t¡ä„uρ 

٨٦ tÏΒÌ� ôf ßϑø9$#  بالواو tθßΒÌ�ôf ßϑø9$#  
٨٩     ÷Λä ÷∞Å_ ô‰ s)©9 إدغام الدال يف اجليم ÷Λ ä÷∞ nÉ_ ‰ s)©9 

٩٦  ã≅ yèôf u‹ y™ ãΝßγ s9 إدغام الالم يف الالم  ≅ yèôf u‹ y™ ãΝßγ ¤9 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ µÛ  سكان اهلاء إ ÷µ sÛ  
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 ١٠٦  قراءة احلسن البرصي

١٠ tΑ$ s)sù Ï&Î# ÷δ L{ إدغام الالم يف الالم Α$s) sù Ï&Î# ÷δ X{  
١١ #y›θßϑ≈ tƒ y“ÏŠθçΡ   4  إدغام الياء يف الياء#y›θßϑ≈ ©ƒ“ÏŠθçΡ  
١٢ “YθèÛ  كرس الطاء “YθÏÛ 
١٨ u’ Í<  إسكان الياء ’ Í<  
٢٥ ’ Í< “ Í‘ô‰ ’ فتح الياء ¹| Í< “ Í‘ô‰ |¹| 

٢٦ ÷� Åc£o„uρ þ’Í<   فتح الياء ÷� Åc£o„uρ u’ Í<  
٣١ ÷Šß‰ ô©$# ÿÏµ Î/  مفتوحةمهزة قطع  ÷Šß‰ ô©r& ÏµÎ/  
٣٢ çµø. Î� õ°r&uρ ضم مهزة القطع çµø. Î� õ°é&ρ  
٣٣ y7 ys Îm7|¡ èΣ # Z��ÏVx. 7 إدغام الكاف يف الكاف ys Îm7|¡èΣ # Z��ÏV̄. 

٣٤ x8t� ä. õ‹tΡ uρ # ·�� ÏWx. 8 إدغام الكاف يف الكافt� ä. õ‹tΡ uρ # Z��ÏV̄. 

٣٥ y7 ¨Ρ Î) |MΖ ä. 7 افإدغام الكاف يف الك ¨ΡÎ) |MΖ œ. 

٣٩ yìoΨ óÁ çGÏ9 uρ 4’ n?tã إدغام العني يف العني ìoΨ óÁ çGÏ9uρ 4’ n?̈ã 

٤٠ øŒÎ) ûÅ ốϑs?  إدغام الذال يف التاء ŒÎ) Å ốϑ®?  
٤٠ y7 ÏiΒé& ö’ s1 7 إدغام الكاف يف الكاف ÏiΒé& ö’ª1 

٤٠ |M ÷VÎ7 n=sù   إدغام الثاء يف التاء ¨MVÎ7 n=sù  
٤٦ tΑ$ s% Ÿω الالمإدغام الالم يف  Α$s% �ω 

٤٧ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٤٧ ô‰ s% y7≈ oΨ ÷∞ Å_  إدغام الدال يف اجليم ‰ s% y7≈ oΨ ÷∞ Îi_  
٥٢ �ω ‘≅ ÅÒ tƒ  ضم الياء �ω ‘≅ ÅÒäƒ 
٥٣ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

٥٣ # Y‰ôγ tΒ   وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم # Y‰≈tγ ÏΒ  
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 ١٠٧ قراءة احلسن البرصي 

٥٨    التنوين بالفتح بدل     
٥٩      فتح امليم      

٦١    إدغام الالم يف الالم     
٦١       فتح الياء واحلاء     

٦٣    فتح النون مشددة    
٦٤       يف امليمإدغام امليم      

٦٦   ضم العني     

٦٦    بالتاء بدل الياء     
٦٩    فتح الالم وتشديد القاف     
٧١    استفهام زاد مهزة         
٧١    خمففةفتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاء       
٧١      خمففةفتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم         
٧٧      إسكان الباء     
٨٠   حذف األلف والياء    

٨٤    مع املد أو القرصمهزة مسهلة مكسورة  ∴     
٨٧       ضم امليم       
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة     

٩٠      إدغام الالم يف الالم     

٩٠      فتح اهلمزة     

٩٣     ًبالياء وصال       
٩٤    كرس امليم      
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 ١٠٨  قراءة احلسن البرصي

٩٤ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) لف والياءحذف األ Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٩٦ àM ôÒt6 s) sù  
ZπŸÒ ö6s% 

  فيهاماملهملةبالصاد 
  وضم القاف

àM ôÁt6 s) sù  
 ZπŸÁö6 à% 

٩٦ $ yγè? õ‹ t7oΨ sù إدغام الذال يف التاء $ yγœ?‹ t7oΨ sù 

٩٧ ó= yδ øŒ$$sù  χÎ*sù  إدغام الباء يف الفاء = yδ øŒ$$sù  χÎ*¨ù  
٩٧ tΑθà) s? Ÿω إدغام الالم يف الالم Αθà) s? �ω 
٩٧ çµ xÿn=øƒéB  كرس الالم çµ xÿÎ=øƒéB  
٩٧ … çµ̈Ψ s%Ìh� ysãΖ … إسكان احلاء ثم راء خمففة   9© çµ̈Ψ s%Ì� ôsãΖ ©9  
٩٨ uθ èδ 4 yìÅ™ uρ إدغام الواو يف الواو θèδ  yìÅ™̈ρ 

٩٩ ô‰ s% t, t7 y™   إدغام الدال يف السني ‰ s% t, t7̈™ 
١٠٢ Í‘θ�Á9 Í‘sθ فتح الواو  #$ �Á9 $#  
١٠٢  ç�à³øt wΥ  اء املضمومة وفتح الشنيبالي  ç� |³øtä†  
١٠٢ tÏΒÌ� ôf ßϑø9$#  بالواو tθßΒÌ�ôf ßϑø9$#  
١٠٣ óΟ çFø[Î6 s9   إدغام الثاء يف التاء … âΟœF[Î6 s9  
١٠٤ óΟ çFø[Î6 s9   إدغام الثاء يف التاء … âΟœF[Î6 s9  
١١٠ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ¨Β 

١١٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
١١٤ #|Óø) ãƒ  وفتح الياءوكرس الضاد نون مفتوحة yÅÓø) yΡ 

١١٤ … çµã‹ ômuρ فتح الياء … çµy‹ ômuρ 

١١٥ tΠyŠ# u ÏΒ إدغام امليم يف امليم ΠyŠ# u  hÎΒ 

١٢١ $ yϑßγè?≡u öθy™ حذف األلف $ yϑßγè? u öθy™ 
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 ١٠٩ قراءة احلسن البرصي 

١٢١ Èβ$xÿ ÅÁøƒs†   كرس اخلاء وتشديد الصاد Èβ$xÿ dÅÁÅƒs†  
١٢٤ Zπ t±ŠÏètΒ %Z6Ψ|Ê  حذف التنوين وإمالة فتحة الكاف ‘|Ψ |Ê 

١٣٠ t∃# t� ôÛr&uρ كرس الفاء Ï∃# t� ôÛr&uρ 
١٣١ nοt� ÷δ y—  فتح اهلاء nοt� tδ y—  
١٣٢ ßøtªΥ y7 è%ã— ö� tΡ  إدغام  النون يف النون øtªΥ y7 è%ã— ö� ¯Ρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤ tΑ$ s% ’ În1 u‘  

 مع ضم القاف وحذف األلف وسكون الالم
≅ ًإدغام الالم يف الراء وصال è% ’În1 §‘  

٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٧ ûÇrθ›Ρ  4  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياءtrθãƒ  
١١ ôM tΡ%x. Zπ yϑÏ9$sß اءظإدغام التاء يف ال M tΡ%x. Zπ yϑÏ9$©ß 

٢١ tβρç� Å³Ψ ãƒ   فتح الياء tβρç� Å³Ψ uƒ  
٢٤ z⊗ Éë tΒ  إسكان الياء ⊗ Éë tΒ  
٢٥ ûÇrθãΡ  4  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياءtrθãƒ  
٢٥ Èβρß‰ç7 ôã $$sù  ًوصال  بالياء  Èβρß‰ç7 ôã $$sù  
٢٨ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٣٣ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ ôδ uρ  
٣٤ £M ÏΒ  والتاءضم امليم  ‘M çΒ  
٣٦ # ·ρâ“èδ  إبدال الواو مهزة # ·τâ“èδ  
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 ١١٠   احلسن البرصيقراءة

٣٧ Éβθè=Éf÷è tGó¡n@  ًوصال بالياء  Éβθè=Éf÷è tGó¡n@  
٤٠ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
٤٢ Ì� ò2ÏŒ Ο ÎγÎn/ u‘ إدغام  الراء يف الراء � ò2ÏŒ Ο ÎγÎn/ ¨‘ 

٤٣ šχθãè‹ ÏÜ tFó¡ o„ 
t� óÁtΡ 

 إدغام  النون يف النون 
χθãè‹ ÏÜ tFó¡ o„ 

t� óÁ̈Ρ 

٤٥  Ÿωuρ ßì yϑó¡tƒ  تاء مضمومة وكرس امليم  Ÿωuρ ßì Îϑó¡ã?  

٤٥ �Ο �Á9 Ο¨ فتح امليم #$ �Á9 $# 

٥٢ tΑ$ s% ÏµŠÎ/L{  إدغام  الالم يف الالم Α$s% ÏµŠÎ/r�{  
٥٤ tΑ$ s% ô‰ s) s9 إدغام  الالم يف الالم Α$s% ô‰ s)ª9 

٦٠ ãΑ$s) ãƒ ÿ… ã&s! إدغام  الالم يف الالم Α$s) ãƒ … ã&ª! 

٨١ yxƒÌh�9 ≈yx   - اجلمععىل - األلف  ب  #$ tƒ Ìh�9$#  
٨٧ ÏM≈ uΗä>—à9$#  إسكان الالم ÏM≈ uΗø>—à9$#  
٩٢ Zπ̈Βé&  تنوين ضم ×π̈Βé&  
٩٢  Zοy‰Ïm≡uρ تنوين ضم  ×οy‰Ïm≡uρ 

٩٢ Èβρß‰ç7 ôã $$sù  ًوصال  بالياء  Èβρß‰ç7 ôã $$sù  
٩٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩٦ ãlθã_ù' tƒ 
ãlθã_ù' tΒuρ  

  فيهامًلفاأبدال اهلمز إ
ãlθã_$tƒ 

ãlθã_$tΒuρ  
١٠٤ Èe≅ ÉfÅb¡9 $# إسكان اجليم وختفيف الالم È≅ ófÅb¡9 $# 

١٠٤ È= çGà6ù=Ï9 
 ًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألفا بعدها

⊗⊕⊗=É  -عىل اإلفراد -  y⊗GÉ6ù=Ï9  
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 ١١١ قراءة احلسن البرصي 

١١٠ ãΝ n=÷ètƒ uρ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ uρ $§Β 

١١٢ ΩΗΤΩΤ∈Éb> u‘ 
 مع ضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم

≅ ًإدغام الالم يف الراء وصال è% Éb>§‘  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ }̈ $̈Ζ9$# 3“t�≈ s3ß™  3 إدغام السني يف السني“t�≈ s3‘™¨$̈Ζ9 $#   
٥ Ï]÷è t7ø9 Ï]tè نيعفتح ال #$ t7ø9 $# 

٥ ÏΘ%tnö‘F{$# $tΒ  إدغام امليم يف امليم Θ%tnö‘F{$# $§Β  
٥ zΝ n=÷ètƒ . ÏΒ  إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ .jÎΒ  
٦ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٧ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٩ Ïµ ÏÿôÜ Ïã العنيفتح  Ïµ ÏÿôÜ tã 

٢٠ ã� yγóÁ ãƒ  فتح الصاد وتشديد اهلاء املفتوحة ã� ¢γ}Á ãƒ  

٢٣ # Zσä9 ÷σä9 uρ  بدل الفتحتنوين كرس  (#:ä9÷σ ä9 uρ 

٢٥ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ¹ !#uθ y™ 
 إدغام السني يف السني  

í ثم تنوين ضم   !#uuθ ¨™ ¨$̈Ψ= Ï9 

٢٥ ß# Å3≈ yèø9 $# ÏµŠÏù إدغام الفاء يف الفاء # Å3≈ yèø9 $# ÏµŠjÎù 

٢٥ ÏŠ$t7ø9 $# uρ  ًبالياء وصال Š$t7ø9 $# uρ Ï 

٢٥ ÷ŠÌ� ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ys ø9Î*Î/   حذف)ÏµŠÏù ( زاد  والدالوفتح وحذف الباء
�ŠÌ÷  هابعدمضمومة هاء  ãƒ … ãνyŠ$ys ø9 Î)  
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 ١١٢   احلسن البرصيقراءة

٢٦ zΟŠÏδ≡t� ö/\} 
šχ%s3tΒ  

�ΟŠÏδ≡t إدغام امليم يف امليم ö/\} 
šχ%s3§Β  

٢٦ z⊗ ÉLø‹ t/  إسكان الياء ÉLø‹ t/  
٢٧ Z كرس احلاء Ædk Étø:$$Î/ 

٣٠ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٣١ çµàÿ sÜ ÷‚tF sù  كرس اخلاء والطاء وتشديدها çµàÿ jÎÜ Ï‚tF sù  
٣١ ßxƒÌh�9 ≈ßx    - اجلمععىل -   ألففتح الياء ثم   #$ tƒÌh�9 $#  
٣٦ šχô‰ ç7ø9 $# uρ ضم الدال šχà‰ ç7ø9 $# uρ 

٣٦ $ pκö� n=tæ ¤∃ !#uθ $ ياء مفتوحة  ةاديوزختفيف الفاء  ¹| pκö� n=tæ |‘ Îù# uθ|¹ 

٣٦ ôM t7 y_uρ $pκ æ5θãΖ ã_ إدغام التاء يف اجليم M t7 y_uρ $pκ æ5θãΖ š_ 

٣٨ ßìÏù≡ y‰ãƒ Ç tã إدغام العني يف العني ìÏù≡ y‰ãƒ Ç̈ã 

٣٩ šχθè= tG≈ s)ãƒ كرس التاء šχθè=ÉG≈ s) ãƒ  
٤٠ ßìøùyŠ كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها ßì≈ sùΨŠ 

٤٠ ôM tΒÏd‰çλ °; ßìÏΒ≡uθ|¹ إدغام التاء يف الصاد M tΒÏd‰çλ °; ßìÏΒ≡uθ§¹ 

٤٤ ôΜßγ è? õ‹s{ r& (  إدغام الذال يف التاء … âΜßγ –?‹s{r&  
٤٤ tβ%Ÿ2 Î��Å3tΡ ثم إثبات الياء وصالإدغام  النون يف النون ً β%Ÿ2 Î�� Å3©Ρ  
٤٥ Éi r(s3sù  مهزة مكرسوة من غري ألف وال ياء βÎ*s3 sù  
٤٥ $ yγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& تاء مضمومة بدل النون وحذف االلف $ yγèGõ3n=÷δ r& 
٤٥ š†Éφ uρ إسكان اهلاء š†÷φ uρ 
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 ١١٣ قراءة احلسن البرصي 

٤٥ }‘Îγ sù إسكان اهلاء }‘÷γ sù 

٤٧ y7 În/ u‘ É# ø9 r(x.  7 إدغام الكاف يف الكاف În/ u‘ É# ø9 r(ª. 

٤٨ Éi r(Ÿ2uρ  مهزة مكرسوة من غري ألف وال ياء βÎ*s2 uρ 

٤٨ š†Éφ uρ إسكان اهلاء š†÷φ uρ 

٤٨ $ pκèEõ‹ s{r& إدغام الذال يف التاء $ pκœE‹ s{r& 
٥٥ 7π tƒó� É∆ 7 ضم امليمπ tƒó� ß∆ 
٥٥ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
٥٨ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

٦٠ |= s%$ tã È≅ ÷VÏϑÎ/ إدغام الباء يف الباء = s%$tã È≅ ÷VÏϑÉh/ 

٦٠ |= Ï%θãã ÏµÎ/ إدغام الباء يف الباء = Ï%θãã ÏµÉe/ 

٦٢ ©! $# uθ èδ  املوضعني(إدغام اهلاء يف اهلاء( �! $# uθ œδ 

٦٢ Ïµ ÏΡρßŠ uθèδ إدغام اهلاء يف اهلاء µÏΡρßŠ uθ œδ  
٦٤ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

٦٥ yìs) s? ’ n?tã إدغام  العني يف العني ìs) s? ’ n? ¨ã 

٦٦ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٧٠ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٧٢ Ú’Í� ÷ès? ’ Îû إدغام الفاء يف الفاء ’Í� ÷ès? ’ pÎû 
٧٦ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٧٦ ßìy_ ö� è?  فتح التاء وكرس اجليم ßìÉ_ ö� s?  
٧٨ ÍνÏŠ$yγ Å_ 4 uθèδ  إدغام اهلاء يف اهلاء  νÏŠ$yγ Å_ uθ œδ  
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 ١١٤   احلسن البرصيقراءة

٧٨ «! $$Î/ uθèδ  إدغام اهلاء يف اهلاء �! $$Î/ uθœδ  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٦ 
Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#

šχθèW yè ö7è? 
 إدغام التاء يف التاء

π yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#

šχθèW yè ö7œ? 

٢١ / ä3‹É) ó¡œΣ  فتح النون / ä3‹É) ó¡̄Σ  
٢٦ Èβθç/¤‹ Ÿ2  ًوصال بالياء  Èβθç/¤‹ Ÿ2   
٢٨ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï الكرس الد !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
٣٥ öΝ šFÏΒ  ضم امليم … âΝšFãΒ  
٣٩ Èβθç/¤‹ Ÿ2  ًوصال  بالياء Èβθç/¤‹ Ÿ2   
٤٤ $ oΨ n=ß™â‘  إسكان السني $ oΨ n=÷™â‘  
٤٥ çν$yzr&uρ tβρã�≈ yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء ν$yzr&uρ tβρã�≈ ¨δ 

٥٢ ¨βÎ) uρ فتح اهلمزة ¨βr& uρ 

٥٢ Èβθà)̈? $$ sù ًوصال  بالياء Èβθà)̈? $$ sù  
٥٥+ 
٥٦ 

tÏΖ t/ uρ ∩∈∈∪ 
äíÍ‘$|¡èΣ 

ÏΖ إدغام  النون يف النون  t/ uρ  äíÍ‘$|¡œΣ 

٧٢ %[ ö̀� yz  فتح الراء وألف بعدها %[`≡ t�yz  

٧٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٧٨ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ١١٥ قراءة احلسن البرصي 

٧٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨٢ $ uΖ÷F ÏΒ  مليمضم ا $ uΖ÷F ãΒ  
٨٥ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٨٨ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ ÷δ uρ 

٩٢ ÄΝ Î=≈ tã  ضم امليم èΝ Î=≈ tã  

٩٨ Èβρç� ÛØøts†  ًوصال بالياء Èβρç� ÛØøts†   
٩٩ ÈβθãèÅ_ ö‘$#  ًوصال بالياء  ÈβθãèÅ_ ö‘$#   
١٠١ Í‘θ�Á9 Í‘sθ فتح الواو  #$ �Á9 $#  
١٠١ z>$ |¡Σr& óΟßγ oΨ ÷� t/ إدغام الباء يف الباء >$|¡Σ r& … âΟ ßγoΨ ÷� ¨/ 
١٠٦ $ uΖè? uθ ø)Ï©  فتح الشني والقاف وبعدها ألف $ uΖè? uθ≈ y)y©  

١٠٨ ÈβθßϑÏk=s3è? ًوصال  بالياء  ÈβθßϑÏk=s3è?  
١١٠ ÷Λ èεθßϑè?õ‹ sƒªB $$sù  إدغام الذال يف التاء … âΛèεθßϑ—?‹ sƒªB$$ sù  

١١٢ óΟ çFø[Î6 … إدغام الثاء يف التاء 9© âΟ•F[Î6©9  
١١٣ tÏjŠ!$yè ø9$# ختفيف الدال دون مد tÏŠ$yè ø9$# 
١١٤ óΟ çFø[Î6 … إدغام الثاء يف التاء 9© âΟ•F[Î6©9 

١١٥ tβθãèy_ ö� è? فتح التاء وكرس اجليم tβθãèÅ_ ö� s? 

١١٧ Ÿω ßx Î=øÿ ãƒ والالمفتح الياء  Ÿω ßx s=÷ÿ sƒ 
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 ١١٦   احلسن البرصيقراءة

 
   احلسنةءراق ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية
١ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٤ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$#  كرس الصاد ÏM≈ oΨ ÏÁós ßϑø9$#  
٧ |M uΖ ÷ès9 ̈βr&  ضم التاء ويقف عليها باهلاء وإسكان النون çM uΖ ÷è©9 βr&  
٩ sπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$#uρ ضم التاء املربوطة èπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$#uρ 
٩ |= ŸÒxî ̈β r&  ضم الباء لنونإسكان ا ß= ŸÒxî βr&  

١٢ øŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑy™  إدغام الذال يف السني ŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑ¤™ 

١٣ y‰ΖÏã «! $# ãΝ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء y‰ΖÏã �! $# ãΝ œδ 

١٥ … çµtΡ öθ¤) n=s? øŒÎ)  إدغام الذال يف التاء … çµtΡ öθ¤) n=©? ŒÎ) 

١٥ … çµtΡθç7 |¡øtrB uρ $ YΨÍh‹ yδ  
 كرس السني 

µ دغام اهلاء يف اهلاءثم  إ tΡθç7Ï¡øt rBuρ $ YΨ Íh‹¤δ  

١٥ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ ÷δ uρ 

١٦ øŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑy™  إدغام الذال يف السني ŒÎ) çνθßϑçG÷èÏϑ¤™ 

٢١ ÏN≡uθ äÜäz)  املوضعني( إسكان الطاءفتح اخلاء و ً)معا( ÏN≡uθ øÜsz  
٢١ $ tΒ 4’ s1 y— تشديد الكاف $ tΒ 4’ ¤1 y— 

٢٢ È≅ s? ù'tƒ 
شدد الالم ثم وفتحها  اهلمزة عىل تاءم القد

Α¤ هافتحو m' tFtƒ 

٢٢ (#θàÿ ÷èu‹ ø9 uρ  كرس الالم (#θàÿ ÷èu‹ Ï9 uρ  
٢٢ ((# þθßs xÿóÁ u‹ø9 uρ كرس الالم ((#θßs xÿóÁ u‹Ï9 uρ 

٢٣ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$#  كرس الصاد ÏM≈ oΨ ÏÁós ßϑø9$#  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١١٧ قراءة احلسن البرصي 

٢٥    إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٧     تشديد الذال      

٢٨   
  إشامم كرسة القاف الضم

 ∈  إدغام الالم يف الالمو

٢٩     إدغام امليم يف امليم      
٣١     إدغام امليم يف امليم     

٣١   ًوقفا باأللف   

٣٢       ياء بدل األلفالعني وكرس الباء بعدها فتح     

٣٣        إدغام  النون يف النون     

٣٥      تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف      

٣٥        إدغام الالم يف الالم        

 الالمإسكان  _ ٤٠  

٤٠ l  الالمإسكان   

٤١       بالتاء بدل الياء       

٤٣     إدغام الباء يف الباء     

٤٣ 
  
    

  إدغام الباء يف الباء
   

    

٤٥   ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف  

٤٥     كرس الالم    
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 ١١٨   احلسن البرصيقراءة

٥١ tΑ öθs% tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# ضم الالم ßΑ öθs% tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# 

٥٢ Ïµø) −Gtƒ uρ  كرس القاف وإسكان اهلاء øµÏ) −Gtƒ uρ  
٥٥ Ν åκ̈] s9 Ïd‰ t7ãŠs9 uρ إسكان الباء وختفيف الدال Ν åκ̈] s9 Ï‰÷7 æŠs9 uρ  

٥٦ tΑθß™ §�9$# 
öΝ à6̄=yès9  

™Αθß  يف الالمإدغام الالم §�9$# 
… âΝà6̄=yè ¯9  

٥٧ £t |¡øtrB  بالياء بدل التاء £t |¡øts† 
٥٨ zΝ è=çtø:$# óΟ ä3Ζ ÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν è=çtø:$# …âΟ ä3Ζ jÎΒ 

٥٨ ß]≈ n=rO ;N≡u‘öθtã  فتح الثاء r]≈ n= rO ;N≡u‘öθtã  
٦٠ tβθã_ö� tƒ %[n%s3ÏΡ  إدغام  النون يف النون βθã_ö� tƒ %[n% s3jÎΡ 

٦٣ öΝ à6oΨ ÷� t/ ياء مشددة مكسورة ثم  مكسورةنون ثم باء … âΝà6hÎŠÎ6 tΡ 

٦٤ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١ šÏϑn=≈ yèù=Ï9 
# ·�ƒÉ‹ tΡ  

≈=Ïϑn إدغام النون يف النون yèù=Ï9 
# ·�ƒÉ‹̄Ρ  

٤ ô‰ s)sù ρ â!% ỳ  إدغام الدال يف اجليم ‰ s)sù ρ â!%¤` 
٥ }‘Îγ sù إسكان اهلاء }‘÷γ sù 

١٠ Ÿ≅ yèy_ y7 s9  إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ y7 ©9  

١١ z> ¤‹ Ÿ2 
Ïπ tã$¡¡9 $$Î/ 

< إدغام الباء يف الباء ¤‹Ÿ2 
Ïπ tã$¡¡9 $$jÎ/ 
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 ١١٩ قراءة احلسن البرصي 

١٧ öΝ èδã� à±ós tƒ  ًإبدال الياء نونا … âΝèδ ã� à±ós tΡ  
١٧ ãΑθà) u‹ sù  نون بدل الياء ãΑθà) uΨ sù  
١٨ x‹ Ï‚−G¯Ρ  ضم النون وفتح اخلاء x‹ y‚−G—Ρ 

١٩ šχθãèŠÏÜ tFó¡n@ ًإبدال التاء ياء šχθãèŠÏÜ tFó¡nƒ 
٢٢ tβθä9θà) tƒuρ #\� ôfÏm ضم احلاء tβθä9θà) tƒuρ #\� ôfàm 

٢٣ çµ≈ oΨ ù=yè yfsù [ !$ t6yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ≈ oΨ ù=yè yfsù [ !$ t6¤δ 

٢٥ èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# ¸ξƒÍ”∴s? إدغام التاء يف التاء π s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# ¸ξƒÍ”∴©? 

٢٥ ç,¤) t±n@ تشديد الشني ç,¤) ¨±n@ 

٢٧ ßN õ‹ sƒªB$#  إدغام الذال يف التاء ›N‹ sƒªB$#  
٢٨ 4tL n=÷ƒuθ≈ tƒ وبعدها ياءكرس التاء  ÍL n=÷ƒuθ≈ tƒ 
٣٥ çν%s{r& šχρã�≈ yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء ν%s{r& šχρã�≈¤δ 

٣٨ š� Ï9≡sŒ # Z��ÏV x.  إدغام الكاف يف الكاف � Ï9≡sŒ # Z��ÏV¤. 

٤٠ Ÿω šχθã_ö� tƒ 
# Y‘θà±èΣ 

�Ÿω χθã_ö إدغام  النون يف النون  tƒ 
# Y‘θà±œΣ 

٤١ # ·ρâ“èδ  إبدال الواو مهزة # ·τâ“èδ  
٤٣ … çµyγ≈ s9Î) çµ1uθyδ   إدغام اهلاء يف اهلاء µ yγ≈ s9 Î) çµ1uθ ¤δ  
٤٣ |MΡ r' sùr& ãβθä3 s? دغام التاء يف التاءإ MΡ r'sù r& ãβθä3̈? 

٤٥ y7 În/ u‘ y# ø‹ x.  7 إدغام الكاف يف الكاف În/ u‘ y# ø‹ ¤. 

٤٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤٧ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3¤9 
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 ١٢٠   احلسن البرصيقراءة

٤٧ Ÿ≅ øŠ©9 $# $U™$ t7Ï9 إدغام الالم يف الالم ≅ øŠ©9 $# $U™$ t7jÎ9 

٤٨ uθ èδ uρ  ءإسكان اهلا uθ õδ uρ 

٥٠ ô‰ s)s9 uρ çµ≈ uΖ øù§� |À إدغام الدال يف الصاد ‰ s)s9 uρ çµ≈ uΖ øù§��À 

٥٣ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٥٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٦٠ Ÿ≅ŠÏ% ßΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

Š∈ ßΝ≅ إدغام الالم يف الالمو ßγ̄9  

٦١ # \�yϑ s%uρ   إسكان امليم # \�óϑs% uρ  
٦٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٦٩ ô# yè≈ ŸÒãƒ تشديد العني دون ألف قبلها ô# ¨èŸÒãƒ 

٦٩ ÏµŠÏù   دون صلة(قرص اهلاء( ÏµŠÏù 
٧٤ $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘èŒuρ   عىل اإلفراد (حذف األلف ( $ oΨÏG−ƒ Íh‘èŒuρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩ uθ ßγs9  ن اهلاءإسكا uθ ÷γs9 

١٢ Èβθç/Éj‹ s3ãƒ ًبالياء وصال Èβθç/Éj‹ s3ãƒ  
١٤ βr& Èβθè=çFø) tƒ ًإثبات الياء وصال βr& Èβθè=çFø) tƒ   
١٧ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٨ |M ÷W Î6s9 uρ   إدغام الثاء يف التاء ¯MWÎ6 s9 uρ  
٢٢ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 
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 ١٢١ قراءة احلسن البرصي 

٢٥    إدغام الالم يف الالم     

٢٩      إدغام الالم يف الالم     

٢٩     إدغام الذال يف التاء    
٣٤     مإدغام الالم يف الال     
٣٦    مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء      

٣٩      وإدغام الالم يف الالمإشامم كرسة القاف الضم  ∈       

٤٣      إدغام الالم يف الالم      
٤٥     فتح الالم وتشديد القاف    
٤٩     زاد مهزة استفهام     

٤٩    خمففةفتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاء      
٤٩       خمففةفتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم       
٥٦    دون ألف  بعد احلاء   

٥٩   ف والياءحذف األل    

٦٠     مهزة وصل وتشديد التاء      

٦٢    إسكان الياء    
٦٢     ًإثبات الياء وصال       
٦٨     إسكان اهلاء   

٧٠     إدغام الالم يف الالم     

٧٢      إدغام الذال يف التاء     

٧٨    إسكان اهلاء    
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 ١٢٢   احلسن البرصيقراءة

٧٨ ÈÏ‰öκ u‰  ًإثبات الياء وصال ÈÏ‰öκ u‰   
٧٩ ÈÉ) ó¡o„ uρ  ًإثبات الياء وصال ÈÉ)ó¡o„uρ  
٨٠ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٨٠  ÉÏÿ ô±o„ ًإثبات الياء وصال  ÉÏÿ ô±o„  
٨١ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† ًإثبات الياء وصال ¢Ο èO ÈÍŠøtä†  
٨٢ ÉL t↔ÿ‹ÏÜ yz  

ن مفتوحتني من غري ألفني وياءيفتح اخلاء ثم 
≈‘z مهزة u‹≈ sÜ yz 

٩٢ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

Š∈ öΝ≅ إدغام الالم يف الالمو ßγ̄9  

٩٣ «! $# ö≅ yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# ö≅ ¯δ 

١٠٤ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

١٠٦ tΑ$ s% öΝ çλm;  إدغام الالم يف الالم Α$s% … âΝçλ̄; 

١٠٨ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًبات الياء وصالإث Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٠٩ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r& 

١١٠ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١١٧ Èβθç/¤‹ x.  ًبالياء وصال Èβθç/ ¤‹x. 

١١٨ z⊗ Éë tΒ  إسكان الياء ⊗ Éë tΒ  
١٢٢ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

١٢٤ tΑ$ s% öΝ çλm;  لالمإدغام الالم يف ا Α$s% … âΝçλ̄; 

١٢٦ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٢٧ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r& 
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 ١٢٣ قراءة احلسن البرصي 

١٣١ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٣٧ ä,è=äz سكان الالمإفتح اخلاء و ä,ù=tz 

١٤٠ uθ ßγs9  إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

١٤١ ôM t/ ¤‹x. ßŠθßϑrO  التاء يف الثاء إدغام M t/ ¤‹x. ßŠθßϑ©O 

١٤٢ tΑ$ s% öΝ çλm;  إدغام الالم يف الالم Α$s% … âΝçλ̄; 

١٤٤ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٤٥ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r& 

١٤٩ tβθçGÅs÷Ζ s? uρ فتح احلاء tβθçGss ÷Ζs? uρ 
١٤٩ uÏδ Ì�≈ sù ألف بعد الفاءبدون  uÏδ Ì� sù 

١٥٠ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٥٩ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

١٦١ tΑ$ s% öΝ çλm; إدغام الالم يف الالم Α$s% öΝ çλ̄; 

١٦٣ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٦٤ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r&  

١٧٥ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

١٧٧ tΑ$ s% öΝ çλm; إدغام الالم يف الالم Α$s% … âΝçλ̄; 

١٧٩ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ًإثبات الياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
١٨٠ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r&  

١٨٢ Ä¨$sÜ ó¡É)ø9 $$ Î/  ضم القاف Ä¨$sÜ ó¡ä)ø9 $$ Î/  
١٨٤ s' ©#Î7 Éfø9 $# uρ   ضم اجليم والباء s' ©#ß7 ßfø9 $# uρ  
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 ١٢٤   احلسن البرصيقراءة

١٨٧ $Zÿ |¡Ï.  إسكان السني $Zÿ ó¡Ï.  
١٩١ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

١٩٢+ 
١٩٣ 

tÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∪ 
tΑ t“tΡ  

 إدغام  النون يف النون 
 تشديد الزايو

ÏΗs>≈ yèø9 $#  

 tΑ ¨“¨Ρ 

١٩٣ 
ßyρ”�9$#  
ßÏΒF{$#  

 فتح احلاء 
 والنون

tyρ”�9 $#  
tÏΒF{$#  

١٩٧ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٩٨ tÏϑyf ôã F{$#   بيائني األوىل مكسورة مشددة والثانية ساكنة z↵ÍhŠÏϑyfôã F{$#  
٢٠٢ Ν ßγuŠÏ? ù' uŠsù  بالتاء بدل الياء … âΝßγ uŠÏ? ù'uF sù  
٢٠٢ Zπ tFøót/  فتح الغني Zπ tFtót/  
٢١٠ ßÏÜ≈ u‹ ›sθèÜ≈u  بواو وفتح النون   ¤±9$# ¤±9 $# 

٢٢٠ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ   إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

٢٢١ ßÏÜ≈ u‹ ›sθèÜ≈u  بواو وفتح النون   ¤±9$# ¤±9 $# 

٢٢٤ ãΝ ßγãèÎ7 ®Ktƒ وفتح الباءإسكان التاء  ãΝ ßγãè t7øKtƒ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧ &>$pκ Å¶ Î/ كرس الباء  دون تنوين Î>$pκ Å¶ Î/ 

١٥ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
١٦ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 
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 ١٢٥ قراءة احلسن البرصي 

٢٠    إسكان الياء    
٢٢     ضم الكاف    

٢٥       
 جيوز الوقف عليها ختفيف الالم ثم ياء النداء

( ثم فعل أمر )َيا(   ( ويتصل حرف
 ًالياء بالسني وصال اللتقاء الساكنني

       

٢٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٥    ًإبدال التاء ياء    
٢٥     ًإبدال التاء ياء    
٣٢      ًبالياء وصال       
٣٦    ًبالياء وصال     

٣٦      ًحذف الياء وصال ووقفا ً      
٣٧       إدغام الالم يف الالم      

٣٩     إدغام امليم يف امليم     
٤٢   إشامم كرسة القاف الضم ∈ 
٤٢        إدغام اهلاء يف اهلاء      

٤٢       إدغام الواو يف الواو      

٤٢    إدغام امليم يف امليم      

٤٤      
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٤٨       إدغام التاء يف التاء        

٤٩    ضم امليم وفتح الالم    
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 ١٢٦  قراءة احلسن البرصي

٥٤       إدغام الالم يف الالم       

٥٦   ضم الباء   
٥٦     إدغام الالم يف الالم    
٥٩    رس الدالك     
٦٠      إدغام الالم يف الالم     
٦١       إدغام الالم يف الالم       

٦٢     تشديد الذال      
٦٣     إسكان الالم   

٦٣     نون بدل الباء    
٦٥     إدغام امليم يف امليم     

٦٦      
 إسكان ومفتوحةسكون الالم ، ومهزة قطع 

 الدال وحذف األلف     

٧٤      إدغام امليم يف امليم     

٧٦    حذف األلف والياء    

٧٨    إسكان اهلاء   

٨٢    
 بدل الكاف ة مكسورسنيوتاء مفتوحة 

  وحذف الالم    

٨٣       إدغام الباء يف الباء       

٨٦       إدغام الالم يف الالم       

٨٧     فتح الواو    

٨٧     
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

 واو مدية  
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 ١٢٧ قراءة احلسن البرصي 

٨٧ tÌ�Åz≡yŠ  حذف األلف tÌ�Åz yŠ  
٨٨ }‘Éδ uρ إسكان اهلاء }‘õδ uρ 

٨٩ 8í t“sù  
>‹ Í×tΒöθ tƒ 

 كرس العني بدون تنوين 
 وكرس امليم

Æí t“sù  
>‹ Í×ÎΒöθ tƒ 

٩٣ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬!  
٩٣ tβθè=yϑ÷ès?  ًإبدال التاء ياء tβθè=yϑ÷èsƒ 

 
   احلسنةءراق ــــــــــــــــــانالبيـــ رواية حفص اآلية
٢+ 
٣ 

ÈÎ7 ßϑø9$# ∩⊄∪ (#θè=÷GtΡ   إدغام  النون يف النون Î7 ßϑø9$#  (#θè=÷G¨Ρ  

٦ y“Ì� çΡ uρ  4 وفتح الراء ثم ألفياء مفتوحة“u� tƒ uρ 

٦ 
šχöθ tãö� Ïù 
z≈ yϑ≈ yδ uρ 

$ yϑèδ yŠθãΖ ã_ uρ  

  ضم النون فيهام
 وضم الدال

çχöθ tãö� Ïù 
ç≈ yϑ≈ yδ uρ 

$ yϑèδãŠθãΖ ã_uρ 
٩ ßN r&t� øΒ$#  ًباهلاء وقفا νr&t� øΒ$#  
٩ ßN §� è%  ًباهلاء وقفا ν§� è%  
١٥ çµ sW≈tó tGó™$$ sù وبنون بدل الثاء بدل الغنيهملةاملعني بال  çµ sΨ≈tè tGó™$$ sù 

١٦ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

١٨ tΑ$ s% … çµs9 إدغام  الالم يف الالم Α$s% … çµ̄9 

١٩ |·ÏÜ ö7 tƒ  ضم الطاء |·èÜ ö7 tƒ  
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 ١٢٨   احلسن البرصيقراءة

٢٣ u‘Ï‰ óÁãƒ فتح الياء وضم الدال u‘ã‰ óÁyƒ 
٢٥ tΑ$ s% Ÿω إدغام  الالم يف الالم Α$s% �ω 
٢٨ $ yϑ−ƒr&   إسكان الياء $ yϑ÷ƒr&  
٢٩ tΑ$ s% Ï& Î#÷δ L{  الالمإدغام  الالم يف Α$s% Ï&Î# ÷δ X{ 

٢٩ &  ο uρõ‹ y_ كرس اجليم &  ο uρõ‹ Ì_ 
٣١ $ pκ̈Ξ r(x. Aβ!%ỳ بدل األلفزة مفتوحة مه $ pκ̈Ξ r(x. Aβr( x̀  
٣٢ É= ÷δ = Ï فتح اهلاء ) �9$#§ tδ §�9$#  
٣٢ t� ÏΡ≡x‹sù تشديد النون  وإشباع مد األلف t� ÏoΡ!≡ x‹sù 

٣٣ Èβθè=çFø) tƒ  ًبالياء وصال Èβθè=çFø) tƒ  

٣٤ z⊗ Éë tΒ  إسكان الياء ⊗ Éë tΒ 

٣٤ þÍ_è%Ïd‰ |Áãƒ إسكان القاف مع القلقلة Í_ø%Ïd‰ |Áãƒ 

٣٤ Âχθç/ Éj‹ s3ãƒ   ًبالياء وصال Âχθç/ Éj‹ s3ãƒ   

٣٥ x8y‰ àÒ tã   فتح الضاد x8y‰ tÒ tã  
٣٥ ã≅ yèøg wΥuρ $ yϑä3s9  إدغام  الالم يف الالم ≅ yèøg wΥuρ $ yϑä3ª9  
٣٩ uθ èδ … çνßŠθãΖ ã_ uρ إدغام  الواو يف الواو θèδ … çνßŠθãΖ ã_©ρ 

٣٩ šχθãè y_ö� ãƒ فتح الياء وكرس اجليم šχθãè É_ö� tƒ 
٤٨ Îβ# t� ósÅ™ فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء Îβ# t� Ås≈ t™ 
٤٩ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٥١ ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=¢¹uρ ختفيف الصاد ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=z¹uρ 

٥١ tΑ öθs) ø9 $# öΝ ßγ̄=yè s9  إدغام  الالم يف الالم Α öθs) ø9 $# …âΝ ßγ ¯=yè̄9  
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 ١٢٩ قراءة احلسن البرصي 

٥٢ Ï& Î#ö7 s% Νèδ يف اهلاءإدغام اهلاء  &Î# ö7 s% … âΝ œδ 

٥٦ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٦١ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٦٢ y“Ï !%x. u�à°   ياء مكسورة من غري مهزة وال مد   Ä“%Τx. u� à°  

٦٤ Ÿ≅ŠÏ%uρ إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈uρ 
٦٩ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 
٧٠ uθ èδ uρ  اءإسكان اهل uθ õδ uρ 

٧٣ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3©9 

٧٤ y“Ï !%x. u�à°   ياء مكسورة من غري مهزة وال مد   Ä“%Τx. u� à°  

٧٦ ÏΘöθ s% 4y›θãΒ 4 إدغام امليم يف امليمy›θœΒ Θöθ s% 

٧٦ tΑ$ s% … çµs9 إدغام  الالم يف الالم Α$s% … çµ̄9 

٨٢ �χr(s3÷ƒ uρ  
ً اختبارا واضطراراالوقف عىل الياء ً 

َوله أن يبدأ بالكاف َ ْ َ�χr(s.) ( ÷“uρ 

٨٢  …çµ ¯Ρr( s3÷ƒuρ 
ًالوقف عىل الياء اختبارا واضطرارا ً 

َبدأَأن يله و َ çµ…(بـ  ْ ¯Ρ r(s.( 
÷“uρ 

٨٥ ãΝ n=÷ær& tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ær& ©Β 
٨٦ |MΖ ä. (# þθã_ ö�s? إدغام التاء يف التاء MΖ ä. (#θã_ö� ¨? 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ١٣٠   احلسن البرصيقراءة

١٢ ö≅ Ïϑós oΨø9 uρ كرس الالم ö≅ Ïϑós oΨÎ9 uρ 

١٦ tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 إدغام الالم يف الالم Α$s% ÏµÏΒöθ s) jÎ9 

٢١ ãΝ ymö� tƒ uρ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν ymö� tƒ uρ ̈Β 

٢٤ z># uθy_ ضم الباء Ü># uθy_ 
٢٥ Ο è?õ‹ sƒªB Ο إدغام الذال يف التاء  #$ —?‹sƒªB $#  

٢٥ 
nο̈Šuθ ¨Β  

öΝ ä3ÏΨ ø‹t/  
 بالتنوين مع اإلقالب

 وفتح النون
Oο̈Šuθ ¨Β  

… âΝà6tΨ ø‹ t/  
٢٦ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

٢٨ tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 الالم يف الالمإدغام  Α$s% ÏµÏΒöθ s) jÎ9 

٢٨ öΝ à6̄ΡÎ)  زاد مهزة استفهام … âΝä3̈Ρ Ï r&  
٢٩ šU# uθy_ ضم الباء ÜU# uθy_ 

٣١ $ oΨè=ß™ â‘  إسكان السني $ oΨè=ó™ â‘  
٣٣ $ oΨè=ß™ â‘  إسكان السني $ oΨè=ó™ â‘  
٣٣  u û_Å›  ًالسني ضامكرسة إشامم  u û>  

٣٣ 
y7 s? r&t� øΒ$# 
ôM tΡ$Ÿ2 

 إدغام الكاف يف الكاف 
7 s? r&t� øΒ$# 
ôM tΡ$̄2 

٣٩ ô‰ s)s9 uρ Ν èδ u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ Ν èδ u !%¤` 

٤٢ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 
٤٢ šχθãã ô‰ tƒ بالتاء بدل الياء šχθãã ô‰ t? 
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 ١٣١ قراءة احلسن البرصي 

٤٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤٥ nο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? إدغام التاء يف التاء ο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ ©? 

٤٥ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 
٤٨ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? إدغام التاء يف التاء MΖ ä. (#θè=÷F̈? 

٥٢ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 
٥٣ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
٥٥ ãΑθà) tƒ uρ بالنون بدل الياء ãΑθà) tΡ uρ 
٥٦ y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ   إسكان الياء “ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ  
٥٦ Èβρß‰ç7 ôã $$sù  ًإثبات الياء وصال Èβρß‰ç7 ôã $$sù  
٦٠ Éi r'x. uρ 

بألف بعد الكاف ثم مهزة مكسورة مكان 
$!�É الياء مع املد x.uρ 

٦٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٦٣ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال  !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
٦٤ }‘Îγ s9 إسكان اهلاء }‘÷γ s9 

٦٨ ãΝ n=øßr& Ç£ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=øßr& Ç£ϑjÎΒ 

٦٨ z> ¤‹ x. Èd,ys ø9 $$Î/  إدغام الباء يف الباء > ¤‹ x. Èd,ys ø9$$ jÎ/  
٦٨ tΛ ©yγ y_ “Yθ ÷WtΒ إدغام امليم يف امليم Λ ©yγ y_ “Yθ ÷W¤Β 

٦٩ $ uΖ n=ç7 ß™ إسكان الباء $ uΖ n=ö7 ß™ 
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 ١٣٢   احلسن البرصيقراءة

 
   احلسنةءراق انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٥ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=ó™â‘  
١٠ tπ t7É)≈ tã  ضم التاء äπ t7É)≈ tã  
١٩ zÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9$#  إسكان الياء zÏΒ ÏM ÷‹ yϑø9$#  
١٩ |M Íh‹ yϑø9$# zÏΒ  إسكان الياء |M ÷‹ yϑø9$# zÏΒ  
١٩ K 1 فتح التاء وضم الراء 
٢٢ tÏϑÎ=≈ yè ù=Ïj9 فتح الالم tÏϑr=≈ yè ù=Ïj9 

٢٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء يف املواضع الثالثة uθ õδ uρ 

٣٠ tN t� ôÜÏù ًباهلاء وقفا νt� ôÜ Ïù  
٣٠ Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È,ù=y⇐ Ï9 إدغام الالم يف الالم ≅ƒÏ‰ ö7 s? È,ù=y⇐ jÎ9 

٣٥ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٣٦ tβθäÜ uΖø) tƒ كرس النون tβθäÜ ÏΖø) tƒ 
٣٩ (# uθç/ ÷� z�Ïj9 بالتاء املضمومة بدل الياء وسكون الواو (#θç/ ÷�çIÏj9 
٤٣ ÉΟ ÍhŠs) ø9$# ÏΒ  إدغام امليم يف امليم Ο ÍhŠs) ø9$# jÎΒ  

٤٣ u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ 
 ًإبدال اهلمزة ألفا

’ ثم إدغام الياء يف الياء ÎA$ tƒ ×Πöθ−ƒ 

٤٨ z>$ |¹r& ÏµÎ/ ¹|$< إدغام الباء يف الباء r&  ÏµjÎ/ 

٥٠ Ì�≈ rO# u ÏM uΗ÷qu‘   والوقف باهلاءإدغام  الراء يف الراء �≈ rO# u µ uuΗ÷q§‘  
٥٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ١٣٣ قراءة احلسن البرصي 

٥٤ 
ÏiΒ 7#÷è |Ê  
Ï‰÷è t/ 7#÷è |Ê  

$ Zÿ÷è |Ê 

 ضم الضاد يف األلفاظ الثالثة
ًوجها واحدا ً 

ÏiΒ 7#÷è ãÊ  

Ï‰÷è t/ 7#÷è ãÊ  

$Zÿ ÷èãÊ 

٥٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٥٥ š� Ï9≡x‹x. (#θçΡ%x.  إدغام الكاف يف الكاف � Ï9≡x‹x. (#θçΡ%̄. 

٥٦ óΟ çFø[Î6 s9  إدغام الثاء يف التاء … âΟœF[Î6 s9  
٥٨ ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ö/ u�ŸÑ  إدغام الدال يف الضاد ‰ s)s9 uρ $ oΨ ö/ u�¢Ñ  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ $ yδ x‹Ï‚ −Gtƒ uρ  ضم الذال $ yδè‹ Ï‚ −Gtƒuρ 
٦ # ·ρâ“èδ إبدال الواو مهزة # ·τâ“èδ  
٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٣ tΑ$ s% ß≈ yϑø) ä9 إدغام  الالم يف الالم Α$s% ß≈ yϑø) œ9 

١٣ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٣ ¨o_ ç6≈ tƒ كرس الياء Ìho_ ç6≈ tƒ 

١٤ … çµè=≈ |ÁÏù uρ فتح الفاء وإسكان الصاد بال ألف … çµè=õÁsù uρ 

١٦ ¨o_ ç6≈ tƒ كرس الياء Ìho_ ç6≈ tƒ 

١٧ ¨o_ ç6≈ tƒ كرس الياء Ìho_ ç6≈ tƒ 

٢١ Ÿ≅ŠÏ% ßΝßγ s9  
  إشامم كرسة القاف الضم

Š∈ ßΝ≅ إدغام الالم يف الالمو ßγ̄9  
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 ١٣٤   احلسن البرصيقراءة

٢٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٣ š�Ρ â“øts† ÿ…çν ã�øÿ ä. إدغام الكاف يف الكاف �Ρ â“øts† …çν ã�øÿ —. 
٢٥ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال  !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
٢٦ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٢٧ … çν‘‰ßϑtƒ ضم الياء وكرس امليم … çν‘‰Ïϑçƒ 

٢٧ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 
èπ yèö7 y™  

‰ÏΒ ÍνÏ.(حذف  ÷èt/  (  èπ yèö7 y™… çν‘‰Ïϑçƒ  

٣٠ ©! $# uθ èδ املوضعني (إدغام اهلاء يف اهلاء( �! $# uθ œδ 

٣١ M yϑ÷èÏΖ Î/ ًباهلاء وقفا µ yϑ÷èÏΖ Î/ 

٣٤ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ uρ $ ¯Β 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٥ $£ϑÏiΒ tβρ‘‰ ãès? بالياء بدل التاء $£ϑÏiΒ tβρ‘‰ ãèsƒ 
٩ ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3©9 

١٠ $ uΖù=n= |Ê ’ Îû بدل الضادصاد بال $ uΖù=n= |¹ ’ Îû 

١٢ šχθãΒÌ� ôf ßϑø9$# 
(#θÝ¡Ï.$tΡ  

�χθãΒÌ إدغام  النون يف النون  ôf ßϑø9$# 
(#θÝ¡Ï.$̈Ρ  

١٣ zΟ ¨Ψ yγy_ š∅ÏΒ  إدغام امليم يف امليم Ο ¨Ψ yγy_ š∅jÎΒ  
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 ١٣٥ قراءة احلسن البرصي 

٢٠ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  القاف الضمإشامم كرسة 

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٢٢ ãΝ n=øßr& £ϑÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=øßr& £ϑjÎΒ  
٢٣ 7π tƒó� É∆ 7 ضم امليمπ tƒó� ß∆ 
٢٣ çµ≈ oΨ ù=yè y_uρ “W‰èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ≈ oΨ ù=yè y_uρ “W‰œδ 

٢٣ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î)  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ tβθè=yϑ÷ès?  بالياء بدل التاء tβθè=yϑ÷èsƒ 
٤ tβρã� Îγ≈ sà è?   حذف األلف وتشديد اهلاء tβρã� dÈγsà è? 

٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٩ tβθè=yϑ÷ès?  بالياء بدل التاء tβθè=yϑ÷èsƒ 
١٠ øŒÎ) uρ ÏM xî# y— م الذال يف الزايإدغا ŒÎ) uρ ÏM xî# ¨— 

١٠ O$ tΡθãΖ—à9 ًإثبات األلف وصال ووقفا  #$ ً $ tΡθãΖ—à9 $#  

١٣ tΠ$s)ãΒ  فتح امليم tΠ$s) sΒ  

١٣ ×οu‘öθ tã  
 >οu‘öθyè Î/ 

οu‘Íθ× كرس الواو فيهام tã  
 >οu‘Íθyè Î/ 

١٤ (#θè=Í× ß™  واو ساكنة بدل اهلمزة (#θè9θß™  
١٥ ã≅ ö6s% Ÿω المإدغام الالم يف ال ≅ ö6s%  �ω 

٢١ îοuθ ó™é&  كرس اهلمزة îοuθ ó™Î) 
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 ١٣٦  قراءة احلسن البرصي

٢٦     إدغام الفاء يف الفاء      

٣٠    فتح الياء    

٣٠    حذف األلف وتشديد العني   

٣٣    كرس القاف    

٣٦      إدغام الدال يف الضاد     

٣٧ 
     

    
 إدغام الذال يف التاء 

 إدغام الالم يف الالمو
    

    
٤٣     إسكان الالم     
٥٠      فتح اهلمزة     

٥١     بدل الياءمهزة مضمومة   

٥١      إدغام امليم يف امليم      

٥٢    بالتاء بدل الياء     
٦٣       إدغام التاء يف التاء       

٦٦        فتح التاء       
٦٦      ًإثبات األلف وصال ووقفا ً      
٦٧      ألف بعد الدال وكرس التاء      
٦٧     ًإثبات األلف وصال ووقفا ً     
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 ١٣٧ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
٢ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣ ÉΟ Î=≈ tã  ضم امليم çΟ Î=≈ tã  
٥ ÒΟŠÏ9 r&  9 ن كرس بدل تنوين الضميتنوΟŠÏ9 r&  
٩ βÎ) ù' t±®Σ  بالياء بدل النون βÎ) ù' t±t„  
٩ ô# Å¡øƒwΥ  بالياء بدل النون ô# Å¡øƒw†  
٩ ÷ρ r& ñÝ É) ó¡èΣ  بالياء بدل النون ÷ρ r& ñÝ É) ó¡ä„  
٩ $Zÿ |¡Ï.  إسكان السني $Zÿ ó¡Ï.  
١٠ ’ Î1Íiρ r& …çµ yètΒ  ونبدأ هبا بالضم ،واو ساكنةمهزة وصل ثم ’ Î1öρ $# … çµyè tΒ 
١٢ yxƒÌh�9 ≈yx وألف بعدهاالياء فتح   #$ tƒ Ìh�9$#  
١٣ ># uθpgø:$%x. Ï ًبالياء وصال ># uθpgø:$%x. Ï 
١٤ … çµs? r' |¡Ψ ÏΒ  ًإبدال اهلمزة ألفا … çµs?$|¡Ψ ÏΒ  
١٥ öΝ ÎγÏΨ s3ó¡tΒ   لف بعدها وكرس الكافأوفتح السني ÌΝ ÎγÏΨ Ï3≈ y¡ tΒ  
١٦ @≅ à2é& كرس الالم بدون تنوين Î ≅ à2é& 

١٧ ü“Ì“≈ pgéΥ  3  ثم ألفزايفتح ال و بدل النونياء“y“≈ pgé† 
١٧ u‘θàÿs3ø9 ç‘θàÿ ضم الراء  #$ s3ø9 $#  
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 ١٣٨   احلسن البرصيقراءة

٢٠ ô‰ s)s9 uρ s− ‰ إدغام الدال يف الصاد و ختفيف الدال ¹|‰£ s)s9 uρ s− |‰£¹ 

٢١ zΝ n=÷èuΖ Ï9  tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷èuΖ Ï9 £Β 

٢٣ šχÏŒr& ضم اهلمزة šχÏŒé& 
٢٣ tí Ìh“èù   راء بدل الزاي وبغني بدل العني sø Ìh�èù  
٢٣ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٦ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣٣ øŒÎ) !$oΨ tΡρã� ãΒù' s? إدغام الذال يف التاء ŒÎ) $oΨ tΡρã� ãΒù' ¨? 

٣٣ Ÿ≅ yèøg wΥuρ ÿ… ã&s!  إدغام الالم يف الالم ≅ yèøg wΥuρ … â&̄!  
٣٧ ö/ ä3ç/Ìh� s) è?  بألف بعد القاف وختفيف الراء … â/ä3ç/ Ì�≈ s)è?  
٣٧ ÏM≈ sùã� äóø9 ≈ÏM إسكان الراء #$ sùø� äóø9 $# 

٣٩ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  
٣٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤٠ öΝ èδç� à³øts†  ًإبدال الياء نونا … âΝèδ ç� à³øtsΥ  

٤٠ ãΑθà) tƒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 
 ًإبدال الياء نونا 
(Αθà وإدغام الالم يف الالم tΡ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=jÎ9 

٤٢ ãΑθà) tΡ uρ tÏ%©# Ï9  إدغام الالم يف الالم Αθà) tΡ uρ tÏ%©# jÎ9  
٤٥ ’ Í?ß™â‘  إسكان السني ’ Í?ô™ââ‘  
٤٥ tβ% x. Î��Å3 tΡ ًال إدغام  النون يف النون ثم إثبات الياء وص β%x. Î��Å3̈Ρ   
٤٧ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  
٤٧ y“Ì� ô_ r&  إسكان الياء  “Ì� ô_r&  

٤٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ١٣٩ قراءة احلسن البرصي 

٥٤ Ÿ≅‹ Ïmuρ إشامم كرسة احلاء Ÿ≅‹&uρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
٢ Ÿ≅ Å™ö� ãΒ …çµ s9 إدغام  الالم يف الالم ≅ Å™ö� ãΒ …çµ ©9 

٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣ |M yϑ÷èÏΡ  ًباهلاء وقفا µ yϑ÷èÏΡ  
٤ ßìy_ ö� è?  فتح التاء وكرس اجليم ßìÉ_ ö� s?  
٩ ;M Íh‹̈Β  إسكان الياء ;M ÷‹̈Β  
١١ ßÈ s)Ζãƒ  فتح الياء وضم القاف ßÈã)Ζ tƒ  
١٣ šχθãã ô‰ s? ء بدل التاءباليا šχθãã ô‰ sƒ 

١٥ ©! $# uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٢٠ èM≈ uΗä>—à9$#  إسكان الالم èM≈ uΗø>—à9$#  
٢٥ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=ó™â‘  
٢٦ ßN õ‹ s{r&  إدغام الذال يف التاء ’N‹ s{r&  
٢٦ tβ% x. Î��Å3 tΡ  ًإدغام  النون يف النون ثم إثبات الياء وصال β%x. Î��Å3̈Ρ   
٢٨ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρ ì#Î=tF øƒèΧ إدغام امليم يف امليم Ο≈ yè÷Ρ F{$# uρ ì#Î=tF øƒ’Χ 

٣٣ $ pκtΞθè=äzô‰ tƒ  ضم الياء وفتح اخلاء $ pκtΞθè=yzô‰ ãƒ  
٣٣ # Zσä9 ÷σä9 uρ  بدل الفتحتنوين كرس  (#:ä9÷σ ä9 uρ 

٣٤ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
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 ١٤٠   احلسن البرصيقراءة

٣٦ “Ì“øgwΥ  4 تح الزاي وألف بعدها ياء مضمومة وف“y“øgä†  

٣٦ ¨≅ ä. ضم الالم �≅ ä.  
٣٩ y# Í×̄≈ n=yz ’ Îû  إدغام  الفاء يف الفاء # Í×̄≈ n=yz ’ jÎû 

٤٠ ;M uΖ Éi� t/  زاد ألف بعد النون عىل اجلمع ;M≈ uΖ Éi� t/  
٤٣ |M ¨Ψ ß™  ًباهلاء وقفا µ̈Ψ ß™ 
٤٣ ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9   يف املوضعني( ًباهلاء  وقفا( µ̈Ψ Ý¡Ï9  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ -١ û§ƒ  ِياسني (ً وصالكرس النون ِ َ( Çû§ƒ  
٥ Ÿ≅ƒÍ”∴s?  الالمكرس  ≅ƒÍ”∴s? Í  
٨ }‘Îγ sù  إسكان اهلاء }‘÷γ sù 

٩ öΝ ßγ≈ oΨ øŠt±øî r' sù  بدل الغنيعني بال … âΝßγ≈ oΨ øŠt±øç r' sù  
١٢ ßøtwΥ Ì÷∏ çΡ النون إدغام  النون يف  øtwΥ Ì÷∏ œΡ 
١٩ Ν ä.â� È∝¯≈ sÛ حذف األلف وإبدال اهلمزة ياء لينة  Ν ä.â� ø� sÛ  
٢٣ Èβρä‹É)Ζ ãƒ  ًإثبات الياء وصال Èβρä‹É)Ζ ãƒ  
٢٥ Èβθãèyϑó™ $$sù  ًإثبات الياء وصال Èβθãèyϑó™ $$sù  
٢٦ Ÿ≅ŠÏ%  إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈  

٣٠ ¸οu� ô£ys≈ tƒ ’ n?tã 
ÏŠ$t6Ïè ø9$#  

�n?tã( tοu’(حذف  التنوين و بدلحفتلبا    ô£ys≈ tƒ  ÏŠ$t6 Ïèø9 $#  
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 ١٤١ قراءة احلسن البرصي 

٣١ öΝ åκ̈Ξr&  كرس اهلمزة … âΝåκ ¨ΞÎ)  
٣٩ t� yϑs) ø9$# uρ ضم الراء ß� yϑs) ø9$# uρ 

٤٣ öΝ ßγø%Ì� øóçΡ   الغني وتشديد الراء فتح … âΝßγ ø%Ìh� sóçΡ  

٤٥ Ÿ≅ŠÏ% ßΝßγ s9  
  إشامم كرسة القاف الضم

Š∈ ßΝ≅ إدغام الالم يف الالمو ßγ̄9 

٤٧ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٤٧ ãΝ ÏèôÜ çΡr& tΒ إدغام امليم يف امليم Ν ÏèôÜ çΡr& ̄Β 

٤٩ tβθßϑÅ_ÁÏƒs† فتح اخلاء  tβθßϑÅ_Áqƒ s†  
٥١ Í‘θ�Á9 Í‘yθ فتح الواو  #$ �Á9 $#  

٥٢ 2$ tΡÏ‰ s%ö� ¨Β  
# x‹≈yδ 3   

$ ًال سكت  عىل األلف وصال tΡÏ‰ s%ö� ¨Β  
# x‹≈yδ  

٥٥ 9≅ äóä© 9       إسكان الغني≅ ôóä© 

٥٥ tβθßγÅ3≈ sù حذف األلف tβθßγÅ3 sù 
٦٢ yξÎ7 Å_ ضم اجليم والباء وختفيف الالم Zξç7 ç_ 
ÌΟ  عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد النون  » ٦٧ Îγ ÏF≈ tΡ%x6tΒ  
٧٢ öΝ æκâ5θä. u‘ ضم الراء … âΝæκ â5θä. â‘ 

٧٥ tβθãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ 
öΝ èδ u�óÇ nΣ 

›βθãè إدغام  النون يف النون  ÏÜ tGó¡tƒ 
… âΝèδ u� óÇ ¯Σ 

٧٦ ãΝ n=÷ètΡ $tΒ  إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètΡ $̈Β 

٧٨ š†Éφ uρ إسكان اهلاء š†÷φ uρ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٤٢   احلسن البرصيقراءة

٧٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨٠ Ÿ≅ yèy_ Νä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ Νä3̄9 

٨١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨١ ß,≈ ¯=y‚ ø9$# الم مكسورة خمففة عىل اللف قدم األ ß,Ï=y≈‚ø9$# 
٨٢ ãΑθà) tƒ … çµs9 إدغام  الالم يف الالم Αθà) tƒ … çµª9  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨ tβθãè£ϑ¡¡o„ إسكان السني وختفيف امليم tβθãèuϑ÷¡ o„ 

١٠ y# ÏÜ yz  الطاء تشديد  y# jÎÜ yz  

٢٦ tΠöθ u‹ø9 $# 
tβθßϑÎ=ó¡tFó¡ãΒ 

Πöθ إدغام امليم يف امليم u‹ø9 $# 
tβθßϑÎ=ó¡tFó¡•Β 

٣٥ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٣٧ s−£‰ |¹uρ 
tÎ=y™ ö� ßϑø9$# 

 ختفيف الدال 
 ًوإبدال الياء واوا

s−|‰ |¹uρ 
tβθè=y™ ö�ßϑø9 $# 

٥٦ ÈÏŠ÷�ä) s!   ًإثبات الياء وصال ÈÏŠ÷�ä) s!  
٦٠ uθ ßγs9 إسكان اهلاء uθ ÷γs9 

٧١ ô‰ s)s9 uρ ¨≅ |Ê إدغام الدال يف الضاد ‰ s)s9 uρ ¨≅ ¨Ê 

٧٧ … çµtG−ƒ Íh‘èŒ ç/ èφ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ tG−ƒÍh‘èŒ ç/œφ 

٨٥ tΑ$ s% Ïµ‹ Î/ L{ إدغام الالم يف الالم Α$s% Ïµ‹ Î/ X{ 
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 ١٤٣ قراءة احلسن البرصي 

٩٩     ًإثبات الياء وصال      
١٠٢    كرس الياء    

١٠٣     حذف اهلمزة وفتح السني وتشديد الالم     
١٠٥    إدغام الدال يف الصاد    

١٠٦    إسكان اهلاء    

١٢٣        
 مهزة وصل بدل مهزة القطع

(ة حوفتهبمزة مهبا ونبدأ   (       

١٢٤      إدغام الالم يف الالم       
١٣٠     فتح اهلمزة وزاد ألف بعدها وكرس الالم      
١٤٢    إسكان اهلاء  
١٤٥    إسكان اهلاء  
١٥٥     تشديد الذال      
١٦٣    ضم الالم    
١٧١        إدغام الدال يف السني        

١٨٢     كرس الدال      

 
    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  ِصاد(ًوصال  كرس الدال َ(  
٨   ًإثبات الياء وصال    
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 ١٤٤   احلسن البرصيقراءة

١٤ É>$s) Ïã   ًإثبات الياء وصال É>$s) Ïã   
٢١ øŒÎ) (#ρâ‘§θ|¡n@ إدغام الذال يف التاء ŒÎ) (#ρâ‘§θ|¡̄@ 

٢٢ øŒÎ) (#θè=yzyŠ  إدغام الذال يف الدال ŒÎ) (#θè=yz̈Š  
٢٢ Ÿω uρ ñÝ ÏÜô±è@ بعدهاألف فتح الشني و  Ÿω uρ ñÝ ÏÜ≈s±è@ 
٢٣ … çµs9 Óìó¡Î@ فتح التاء … çµs9 Óìó¡s@ 

٢٣ tβθãèó¡Î@ uρ Zπ yf÷è tΡ ن يف النونفتح التاء وإدغام النو  βθãèó¡s@ uρ Zπ yf÷è ¨Ρ 
٢٣ u’ Í<uρ إسكان الياء ’ Í<uρ  
٢٤ tΑ$ s% ô‰ s) s9 إدغام الالم يف الالم Α$s% ô‰ s)©9 
٢٤ ô‰ s)s9 y7 yϑn=sß إدغام الدال يف الظاء ‰ s)s9 y7 yϑn=©ß  
٢٤ t� xÿ øótGó™ $$sù … çµ−/ u‘ إدغام الراء يف الراء � xÿøó tGó™$$ sù …çµ −/−‘ 
٣٠ z≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ÷è ÏΡ إدغام النون يف النون ≈ yϑøŠn=ß™ zΝ÷è jÎΡ 

٣٢ Ì� ø.ÏŒ ’ În1 u‘ إدغام الراء يف الراء � ø.ÏŒ ’ În1 ¨‘ 

٤١ zÍ_ ¡¡tΒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 ¡¡_Í )ًحتذف وصال للساكنني (إسكان الياء #$ tΒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

٤١ 5= óÁãΖ Î/  5 فتح النون والصاد= yÁyΖ Î/  
٥٧ ×−$¡¡xî uρ ختفيف السني ×−$x¡xî uρ 

٦٣ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ sƒªBr&  
 ة وصل تسقط عند الوصل بام قبلها مهز

 ًوتكرس ابتداء
… âΝßγ≈ tΡõ‹ sƒªB $#  

٦٥+ 
٦٦ 

â‘$£γ s) ø9$# ∩∉∈∪ �> u‘ يف الراء الراء غامإد ‘$£γ s) ø9$#  �>£‘ 

٦٩ u’ Í<  إسكان الياء ’ Í<  
٨٤ ‘,ptø:$$ sù  فتح القاف ¨,ptø:$$ sù  
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 ١٤٥ قراءة احلسن البرصي 

٨٤+ 
٨٥ 

ãΑθè%r& ∩∇⊆∪ 
¨βV| øΒV{  

|Αθè%r&  ¨βV إدغام  الالم يف الالم øΒr�{  

٨٥ tΛ ©yγ y_ y7Ζ ÏΒ إدغام امليم يف امليم Λ ©yγ y_ y7Ζ hÎΒ 

 
   احلسنةءراق لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية

٢ 
|=≈ tFÅ6ø9 $# 

Èd,ys ø9 $$Î/  
 إدغام الباء يف الباء

=≈ tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$jÎ/ 

٤ … çµoΨ≈ ys ö7ß™ ( uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ oΨ≈ys ö7 ß™ uθœδ 

٦ tΑ t“Ρ r&uρ / ä3s9 إدغام الالم يف الالم Α t“Ρ r&uρ / ä3̄9 
٦ ;M≈ yϑè=àß  إسكان الالم ;M≈ yΚø=àß  
٧ çµ |Êö� tƒ  إسكان اهلاء  µ |Êö� tƒ ö 

٨ Ÿ≅ yèy_ uρ ¬! إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ uρ °!  
٨ ¨≅ ÅÒã‹ Ïj9  فتح الياء ¨≅ ÅÒt‹ Ïj9  
١٦ Èβθà)̈? $$ sù  ًإثبات الياء وصال Èβθà)̈? $$ sù  
١٩ |MΡ r' sùr& ä‹É)Ζ è? تاء يف التاءإدغام ال  MΡ r'sù r& ä‹É)Ζ–? 
٢٢ uθ ßγsù إسكان اهلاء  uθ õγsù 

٢٤ Ÿ≅ŠÏ%uρ tÏϑÎ=≈©à=Ï9  
  إشامم كرسة القاف الضم

≈=Š∈uρ tÏϑÎ≅ إدغام الالم يف الالمثم  ©à=jÎ9  

٢٧ ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ö/ u�ŸÑ إدغام الدال يف الضاد ‰ s)s9 uρ $ oΨ ö/ u�̈Ñ 
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 ١٤٦  قراءة احلسن البرصي

٢٩   مألف بعد السني  وكرس الال   

٢٩    كرس الدال     
٣٠        ألف ممدودة ثم مهزة بدل الياء     
٣٠      ألف ممدودة ثم مهزة بدل الياء      
٣٢     إدغام امليم يف امليم     

٣٢    
   

 إدغام الباء يف الباء   
   

٣٢      إدغام امليم يف امليم       

٣٨        تنوين ضم وفتح الراء وضم اهلاء         

٣٨ 
  
     

 اءتنوين ضم وفتح التاء الثانية وضم اهل    
      

٣٩ Ã  عىل اجلمع- ًزاد ألفا بعد النون       
٤٦      التاء يفتاءإدغام ال       
٥٣        ًحتذف وصال للساكنني(إسكان الياء(      
٥٣      كرس النون      
٥٣        إدغام اهلاء يف اهلاء      

٥٥      ثم فتح الغنيإدغام الباء يف الباء        
٥٦     عدها ياءبو كرس التاء     
٥٧     إدغام الالم يف الالم     
٥٧      إدغام اهلاء يف اهلاء      
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 ١٤٧ قراءة احلسن البرصي 

٥٩ ô‰ s% y7 ø? u !%ỳ  األلف حذفو إدغام الدال يف اجليم ‰ s% y7 ø? r' ¨`  

٦٠ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# “t� s?  إدغام  التاء يف التاء Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# “t� ¨?  
٦٠ zΟ ¨Ψ yγy_ “Yθ÷VtΒ إدغام امليم يف امليم Ο ¨Ψ yγy_ “Yθ÷V̈Β 

٦٢ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ ÷δ uρ 

٦٧ … çµçGŸÒö6 s% فتح التاء … çµsGŸÒ ö6s% 
٦٨ Í‘θ�Á9 Í‘yθ فتح الواو  #$ �Á9 $#  
٦٩ Í‘θãΖ Î/ $ pκ Íh5u‘  إدغام الراء يف الراء ‘θãΖ Î/ $ pκ Íh5̈‘ 

٦٩ u ü“(%É ùρ ًإشامم كرسة اجليم ضام u ü“(%% uρ  
٧٠ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ ÷δ uρ 

٧١ t,‹ Å™ uρ  ًإشامم كرسة السني ضام t,‹+ρ  
٧١ ôM ys ÏGèù  تشديد التاء ôM ys hÏGèù  
٧١ tΑ$ s%uρ öΝßγ s9 إدغام الالم يف الالم Α$s%uρ …âΝ ßγ©9 
٧٢ Ÿ≅ŠÏ%  إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈  
٧٣ t,‹ Å™ uρ  ًإشامم كرسة السني ضام t,‹+ρ  
٧٣ ôM ys ÏGèùuρ  تشديد التاء ôM ys hÏGèùuρ  
٧٣ tΑ$ s%uρ öΝßγ s9 إدغام الالم يف الالم Α$s%uρ …âΝ ßγ©9 
٧٤ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
٧٥ Ÿ≅ŠÏ%uρ إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈uρ 
٧٥ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
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 ١٤٨   احلسن البرصيقراءة

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣ ÉΑ öθ©Ü9$# ( Iω  إدغام الالم يف الالم Α öθ©Ü9$# �ω  

٥ È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ 
(#θàÒÏm ô‰ã‹ Ï9 

≅ إدغام الالم يف الالم ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ 
(#θàÒÏm ô‰ã‹ jÎ9  

٥ öΝ åκèEõ‹ yzr' sù  إدغام الذال يف التاء … âΝåκ –E‹ yzr' sù  
٦ àM yϑÎ=x. ًباهلاء وقفا µ yϑÎ=x. 

١٠ øŒÎ) šχöθtã ô‰ è? إدغام الذال يف التاء ŒÎ) šχöθtã ô‰ –? 

١٣ Ú^ Íi” t∴ãƒuρ Νä3s9  
 إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي

^  ثم إدغام الالم يف الالم Í”∴ãƒuρ Ν ä3̄9  

١٥ u‘É‹Ψ ã‹Ï9 بدل الياءبالتاء  u‘É‹Ψ ãFÏ9 
١٥ É−Ÿξ −G9$#  إثبات الياء وصال ً É−Ÿξ −G9$#  
٢٠ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٢٢ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=ø™â‘  
٢٦ t� Îγôà ãƒ اء وتشديد اهلاء وفتحهافتح الظ t� £γ xàãƒ 
٢٦ yŠ$|¡xÿ ø9$#  ًضم الدال وصال ãŠ$|¡xÿ ø9$#  
٢٧ ßN õ‹ãã  يف التاء إدغام الذال  ‘N‹ãã 

٢٨ ô‰ s%uρ Μä. u !%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s%uρ … âΜä. u!!%£` 

٢٨ à7 tƒ $ \/É‹≈ Ÿ2 
 إدغام الكاف يف الكاف.١:وجهان
7 )كحفص(إظهار .٢ tƒ $ \/É‹≈ ©2 

٣٢ ÏŠ$uΖ−F9 ÏŠ$uΖ−F9 ً إثبات الياء وصال   #$ $#   
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 ١٤٩ قراءة احلسن البرصي 

٣٤ ô‰ s)s9 uρ öΝ à2 u!%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ … âΜä. u !!%£`  
٣٧ yì⊗⊗Î=©Û r' sù  ضم العني ãì⊗⊗Î=©Û r'sù  
٣٨ ÈβθãèÎ7 ÈβθãèÎ7 ًبالياء وصال  #$?¨ ¨? $#  
٤٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤١ ÏΘöθ s)≈tƒ uρ $ tΒ  إدغام امليم يف امليم $̈Β Θöθ s)≈tƒ uρ 
٤٤ ãΑθè%r& öΝ à6s9 إدغام الالم يف الالم Αθè%r& … âΝà6̄9 

٤٦ (# þθè=Åz÷Šr& 
 )فعل أمر (  وصل  وضم اخلاء  مهزة

 #$θè=äz÷Šé&( (#θè=äz÷Š#) ( حال اإلبتداء

٥٠ Ν à6è=ß™â‘  إسكان السني … âΝà6è=ø™ â‘  
٥١ ç� ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n=ß™ â‘  سكان السنيدغام الراء يف الراء وإإ  � ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n=ø™ �‘   
٥٣ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٥٦ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ اء يف اهلاء إدغام اهل µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

٥٨ χρã� ©. x‹ tGs? بالياء بدل التاء šχρã� ©. x‹ tGsƒ 
٥٩ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٦١ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9  إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

٦١ Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖ ä3ó¡oKÏ9 إدغام الالم يف الالم ≅ øŠ©9 $# (#θãΖ ä3ó¡oKÎj9 
٦٤ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9  غام الالم يف الالمإد ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

٦٤ öΝ à2u‘uθ ß¹ كرس الصاد … âΝà2 u‘uθÏ¹ 
٦٥ ß‰ ôϑysø9 ‰Ï كرس الدال !¬ #$ ôϑysø9 $# ¬! 
٦٦ u’ ÎΤ u!% ỳ àM≈oΨ Éi� t6 ø9$# إسكان الياء ’ ÎΤ u!%ỳ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 
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 ١٥٠   احلسن البرصيقراءة

٦٨ ãΑθà) tƒ … çµs9 إدغام  الالم يف الالم Αθà) tƒ … çµª9  
٧٠ $ oΨ n=ß™â‘  إسكان السني $ oΨ n=÷™â‘  

٧٣ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٧٩ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

٨٣ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=÷™â‘  
٨٥ M ¨Ψ ß™ ًباهلاء وقفا µ̈Ψ ß™ 

 
   احلسنةءراق ـــــانالبيــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٠ [ !#uθ y™   7 تنوين كرس !#uθ y™  
١١ š†Éφ uρ إسكان اهلاء š†÷φ uρ 

١١ tΑ$ s)sù $ oλm;  إدغام  الالم يف الالم Α$s) sù $ oλ̄;  
١٧ $̈Β r&uρ ßŠθßϑrO فتح الدال $̈Β r&uρ tŠθßϑrO 

٢١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣٠+ 
٣١ 

šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪ 
ßøtwΥ 

‰χρß ون يف النونإدغام  الن tãθè?  
ßøtªΥ 

٣١+ 
٣٢ 

tβθãã £‰s? ∩⊂⊇∪ 
Zωâ“çΡ  

βθãã إدغام  النون يف النون £‰s?  Zω â“œΡ  

٣٦ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# Øø÷“tΡ  إدغام  النون يف النون ≈ sÜ ø‹¤±9 $# Øø÷“¯Ρ 

٣٦ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 
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 ١٥١ قراءة احلسن البرصي 

٤٣ ãΑ$s) ãƒ y7 s9   إدغام  الالم  يف الالم Α$s) ãƒ y7 ª9  

٤٣ Ÿ≅‹ Ï% È≅ ß™ ”�=Ï9 
  إشامم كرسة القاف الضم

≅Š∈ È≅  إدغام  الالم  يف الالمثم  ß™”�=jÎ9 

٤٤ @‘Ïϑygõƒσ u  واحدة عىل اخلربمزة هب @‘Ïϑygõƒ r& 
٤٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤٥ y# Î=çG÷z$$sù Ïµ‹ Ïù  إدغام  الفاء  يف الفاء # Î=çG÷z$$sù Ïµ‹ jÎù 

٥٠ þ’ În1 u‘ ًح الياء وصالفت t’ În1 u‘  
٥٤ 7π tƒó� É∆ 7 ضم امليمπ tƒó� ß∆ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٥ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 
٧ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٩ ª! $$sù  uθèδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $$sù  uθœδ 

٩ uθ èδ uρ   يف املوضعني(إسكان اهلاء( uθ õδ uρ 

١١ Ÿ≅ yèy_ Νä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ Νä3©9 

١١ uθ èδ uρ   إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٧ |=≈ tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$Î/  

≈= إدغام الباء يف الباء tFÅ6ø9 $# 
Èd,ys ø9 $$jÎ/ 

١٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ١٥٢   احلسن البرصيقراءة

٢٠ Ïµ Ï?÷σ çΡ  إسكان اهلاء ÷µÏ? ÷σ çΡ  
٢١ È≅ óÁxÿ ø9 $# zÅÓà) s9 إدغام الالم يف الالم ≅ óÁxÿ ø9 $# zÅÓà) ©9 
٢٢ uθ èδ uρ 7ìÏ%# uρ  إسكان اهلاء ثم إدغام الواو يف الواو θõδ uρ 7ìÏ%#©ρ 
٢٣ ç� Åe³t6ãƒ فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني ç� à³ø6uƒ 
٢٥ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٥ ãΝ n=÷ètƒ uρ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ uρ $̈Β 

٢٨ uθ èδ uρ   املوضعني(إسكان اهلاء( uθ õδ uρ 

٢٨ ç� à³Ψ tƒuρ …çµ tGyϑômu‘ إدغام  الراء يف الراء � à³Ψ tƒuρ …çµ tGyϑôm̄‘ 

٢٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣٢ Í‘# uθpgø:$#  ًبالياء وصال Í‘# uθ pgø:$# 

٤٧ u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ  
 ً إبدال اهلمزة الفا 

’ ثم إدغام  الياء يف الياء  ÎA$ tƒ ×Πöθ̄ƒ 

٥٢ |MΖ ä. “Í‘ô‰ s?  التاء يفتاءإدغام ال  MΖ ä. “Í‘ô‰̈?  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥ βr& óΟ çFΖ à2 كرس اهلمزة βÎ) …âΟ çFΖ à2 
١٠ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9  الالم يف الالم إدغام ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

١٠ # Y‰ôγ tΒ كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها # Y‰≈tγ ÏΒ 
١٠ Ÿ≅ yèy_ uρ õΝ ä3s9  إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ uρ … âΝ ä3̄9 

١١ K 1 فتح التاء وضم الراء 
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 ١٥٣ قراءة احلسن البرصي 

١٢ Ÿ≅ yèy_ uρ Ν ä3s9  إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ uρ Ν ä3̄9 

١٢ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρ $tΒ  يم يف امليمإدغام امل Ο≈yè÷Ρ F{$# uρ $−Β  
١٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٨ (# àσ¤±oΨ ãƒ 
 وإبدال  وختفيف الشني خمفاةإسكان النون

#)  ًاهلمزة ألفا ∑θy±Ψ ãƒ 

١٨ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٩ è‰≈ t6Ïã بنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح الدال t‰Ψ Ïã 

١٩ öΝ åκèE y‰≈yγ x© عىل اجلمع-ل ألف بعد الدا- … âΝåκ èE≡y‰≈ yγ x©  
٢٤ t≅≈ s%   وإسكان الالمضم القاف وحذف األلف  ö≅ à%  
٢٧ ÈÏ‰öκ u� y™  ًبالياء وصال ÈÏ‰öκ u� y™   
٣٢ M uΗ÷qu‘   يف املوضعني ( ًباهلاء وقفا( µ uΗ÷q u‘  
٣٣ $Zÿ à) ß™  مقلقلةفتح السني وإسكان القاف  $Zÿ ô) |™  
٣٦ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ôÙÍh‹ s) çΡ   النون يف النون إدغام ≈ uΗ÷q§�9 $# ôÙÍh‹ s) ‘Ρ 

٣٦ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  
٤٠ |MΡ r' sùr& ßìÏϑó¡è@ إدغام التاء يف التاء MΡ r'sù r& ßìÏϑó¡œ@ 
٤٥ $ oΨÏ=ß™ $ إسكان السني  ‘• oΨÏ=÷™ •‘  
٤٩ tµ •ƒr& ًوقفا باأللف $ yγ•ƒ r& 

٥٧ zΟ tƒ ö�tΒ ¸ξ sWtΒ إدغام امليم يف امليم Ο tƒö� tΒ ¸ξsW ¨Β 
٥٧ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ ضم الصاد šχρ‘‰ ÜÁ tƒ 
٥٩ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٦١   ÈβθãèÎ7 ¨?$# uρ ًبالياء وصال ÈβθãèÎ7 ¨? $#uρ 
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 ١٥٤   احلسن البرصيقراءة

٦٣ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  ًبالياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
٦٤ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٦٤ çνρß‰ç7 ôã$$ sù 4 # x‹≈yδ اهلاءإدغام اهلاء يف  νρß‰ç7 ôã$$ sù # x‹≈̄δ 

٦٦ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
٦٨ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ ًوقفاو ً وصالإثبات الياء ساكنة ”ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 
٦٨ ì∃öθ yz  فتح الفاء بدون تنوين  y∃öθ yz 

٧١ ÏµŠÎγ tGô±n@  حذف اهلاء من آخره ‘⊗ ÈγtGô± n@ 

٧٢ $ yδθßϑçGøOÍ‘ρé&  إدغام الثاء يف التاء $ yδθßϑ•GOÍ‘ρé&  

٧٨ ô‰ s)s9 Ο ä3≈ uΖ÷∞ Å_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 …âΟ ä3≈ uΖ ÷∞ nÉ_ 
٨٠ $ oΨè=ß™ â‘uρ إسكان السني $ oΨè=÷™ â‘uρ 
٨٤ uθ èδ uρ) املوضعني(إسكان اهلاء  )ًمعا( uθ õδ uρ 

٨٨ Ï& Î#‹Ï%uρ فتح الالم وضم اهلاء … ç&s#‹Ï% uρ 
٨٩ tβθßϑn=ôètƒ بالتاء بدل الياء tβθßϑn=ôèt?  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

١٣ ô‰ s%uρ öΝ èδ u!%ỳ إدغام الدال يف اجليم ‰ s%uρ … âΝèδ u !%£`  
١٦ ß·ÏÜ ö7 tΡ  فتح الطاء بالياء املضمومة و Ü·nÜ ö7 æƒ  
١٦  sπt± ôÜt7 ø9 èπt±ôÜ  ضم التاء  #$ t7 ø9$# 

٢٠ ßN õ‹ãã   إدغام الذال يف التاء •N‹ãã  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٥٥ قراءة احلسن البرصي 

٢٠ ÈβθçΗädö� s?   ًبالياء وصال ÈβθçΗädö� s?   
٢١ Èβθä9Í” tI ôã$$ sù  ًبالياء وصال Èβθä9Í” tI ôã$$ sù  
٢٢ ¨βr& Ï Iωàσ ¯≈ yδ  كرس اهلمزة ¨βÎ) ÏIω àσ≈ yδ  
٢٤ t� ós t7ø9 $# # ·θ÷δ u‘  إدغام الراء يف الراء � óst7 ø9 $# # ·θ÷δ £‘ 
٢٧ tÎγ Å3≈ sù حذف األلف tÎγ Å3sù 
٣٠ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٤٢ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

٤٣  |N t� yf x© ًوقفا باهلاء νt� yf x© 
٤٥ È≅ ôγßϑø9 $%x. فتح امليم È≅ ôγ tϑø9 $%x. 
٤٥ ’⊗⊗Í?øó tƒ  ًإبدال الياء تاء ’⊗⊗Í?øó t?  
٤٧ ãνθè=ÏGôã $$ sù  ضم التاء ãνθè=ãGôã $$ sù  
٤٩ ø−èŒ š�̈Ρ Î)  فتح اهلمزة ø−èŒ š�̈Ρ r& 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩ zΝ Î=tæ ôÏΒ إدغام امليم يف امليم Ν Î=tæ ôjÎΒ 
٩ # ·ρâ“èδ  إبدال الواو مهزة # ·τâ“èδ  
١١ ÒΟŠÏ9 r&  9 دل تنوين الضمن كرس بيتنوΟŠÏ9 r&  
١٦ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

٢١ [ !#uθ y™ تنوين ضم Ö !#uθ y™ 
٢٣ … çµyγ≈ s9Î) çµ1uθyδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ yγ≈ s9 Î) çµ1uθ ¨δ 
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 ١٥٦   احلسن البرصيقراءة

٢٣ šχρã� ©. x‹ s?  تشديد الذال šχρã� ©. ©‹ s?  
٢٥ öΝ åκtJ ¤fãm  ضم التاء … âΝåκ ãJ¤f ãm  
٢٦ Ÿω |= ÷ƒ u‘ صب والتنوينبالن Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٣٢ Ÿ≅ŠÏ%  إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈ 
٣٢ Ÿω |= ÷ƒ u‘ بالنصب والتنوين Ÿω $ \6÷ƒ u‘  
٣٤ Ÿ≅ŠÏ%uρ إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈uρ 
٣٥ öΝ è?õ‹ sƒªB … إدغام الذال يف التاء  #$ âΝ—?‹ sƒªB$#  

٣٥ «! $# # Yρâ“èδ  
 إدغام اهلاء يف اهلاء
#  ثم إبدال الواو مهزة Yτâ“—δ �! $#   

٣٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢+ 
٣ ÉΟ‹Å3 ptø:$# ∩⊄∪ $ tΒ  إدغام امليم يف امليم Ο‹Å3 ptø:$#  $©Β  

٤ ÷ρ r& ;ο t�≈rO r&  حذف األلفو إسكان الثاء ÷ρ r& ;ο t�øO r&  
٨ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٠ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)  حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 

١٣ ì∃öθ yz  öΝ Îγø‹ n=tã 
 فتح الفاء بدون تنوين 

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
y∃öθ yz   ÌΝÎγ ø‹ n=tã 

١٥ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني دون 

Ζ·$ ألف بعدها ô¡ãm 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٥٧ قراءة احلسن البرصي 

١٥    ضم الفاء    
١٦     بالياء املضمومة بدل النون املفتوحة      
١٦    ضم النون     
١٦     ًإبدال النون ياء مضمومة       
١٧        إدغام الالم يف الالم         
١٧      إدغام النون األوىل يف الثانية مع املد املشبع     
١٧       فتح اهلمزة وضم الراء       
٢٠     وأبدل الثانية ألفا ممدودةزاد مهزة استفهام ً       
٢٥       لراءإدغام  الراء يف ا        

٢٥     بدل الياءبالتاء     
٢٩       إدغام الذال يف الصاد      
٣٣     الثانيةكرس الياء       

٣٤     إدغام الباء يف الباء       

٣٥      غام امليم يف امليمإد       

٣٥    تنوين فتح     
٣٥    كرس الالم    

٣٥      فتح امليم     

٣٥     كرس القاف وبعدها ياء    
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 ١٥٨   احلسن البرصيقراءة

غ 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤ tÏ%©!$#uρ (#θè=ÏFè%  مشددة  مفتوحةفتح القاف وتاء  tÏ%©!$#uρ (#θè=¨Fs%  

١٣ Éi r'x. uρ 
بألف بعد الكاف ثم مهزة مكسورة مكان 

$!�É الياء مع املد x.uρ 

١٦ zΟ ù=Ïèø9 $# # sŒ$ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο ù=Ïèø9 $# # sŒ$ªΒ 

١٨ Zπ tFøót/ فتح الغني Zπ tFtót/  
١٨ ô‰ s)sù u !%ỳ الدال يف اجليمإدغام  ‰ s)sù u !%£`  
١٩ ãΝ n=÷ètƒ öΝ ä3t7 ¯=s) tGãΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ … âΝ ä3t7̄=s) tGœΒ 
٢٠ ôM s9 Ìh“çΡ ×οu‘θß™ ( إدغام التاء يف السني M s9 Ìh“çΡ ×οu‘θ‘™  
٢٠ ôM s9 Ì“Ρé& ×οu‘θß™ إدغام التاء يف السني M s9 Ì“Ρé& ×οu‘θ‘™ 

٢٥ tΑ §θy™ öΝßγ s9  يف الالمإدغام  الالم Α §θy™ …âΝ ßγ̄9  
٢٦ óΟ èδ u‘#u� ó Î) مهزة  مفتوحة … âΟèδ u‘# u� ó r& 
… ضم الراء ¾ ٢٨ çµtΡ≡uθ ôÊç‘  
٣٨ ÷Λ äΡ r'̄≈ yδ  تسهيل اهلمزة … æΛäΡ −†≈ yδ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩ (#θãΖ ÏΒ÷σçGÏj9 بالياء بدل التاء (#θãΖ ÏΒ÷σç‹ Ïj9 
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 ١٥٩ قراءة احلسن البرصي 

٩ 
çνρâ‘Ìh“ yèè? uρ 
çνρã�Ïj%uθ è? uρ 

çνθßs Îm7 |¡è@ uρ 

 بالياء بدل التاء فيهن
çνρâ‘Ìh“ yèè„ uρ 
çνρã�Ïj%uθ è„ uρ 

çνθßs Îm7 |¡è„ uρ 
١٠ çµø‹ n=tæ كرس اهلاء Íµø‹ n=tæ 
١٠ Ïµ‹ Ï? ÷σã‹ |¡sù   بالنون بدل الياء Ïµ‹ Ï? ÷σãΨ |¡sù  
١١ ãΑθà) u‹ y™ y7 s9 إدغام  الالم يف الالم Αθà) u‹ y™ y7 ©9 
١٧ ã&ù# Åzô‰ ãƒ  بالنون بدل الياء ã&ù# Åzô‰ ãΡ  
١٧ çµö/ Éj‹ yèãƒ بالنون بدل الياء çµö/ Éj‹ yèãΡ 
١٨ zΝ Î=yèsù $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν Î=yèsù $©Β 

١٨ öΝ ßγt6≈ rOr& uρ  وتاء بدل الثاء وحذف الباءبعد اهلمزة  ألف … âΝßγ≈ t?#uρ  
٢٠ Ÿ≅ ¤f yèsù öΝä3 s9 لالمإدغام الالم يف ا ≅ ¤f yèsù …âΝ ä3¤9 

٢٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٧ ô‰ s)©9 šXy‰ ‰ إدغام الدال يف الصاد ¹| s)©9 šXy‰£¹ 

٢٧ zΝ Î=yèsù $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν Î=yèsù $©Β  
٢٩ â !#£‰ Ï©r& فتح اهلمزة األخرية v !#£‰ Ï©r& 
٢٩ Í‘$¤ÿ ä3ø9 $# â !$uΗxq â‘  ة األخرية وفتح اهلمزإدغام الراء يف الراء ‘$¤ÿ ä3ø9 $#  v !$uΗxq•‘  
ZΡ≡uθ$ ضم الراء 4 ٢٩ ôÊç‘uρ  
٢٩ ôÏiΒ Ì� rOr&   عىل اجلمع -  وبعد الثاء اهلمزةبعدألف - ôÏiΒ Ì�≈ sO# u 

٢٩ ≅‹ ÅgΥM} $# Î فتح اهلمزة ≅‹ ÅgΥF{$# Î 
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 ١٦٠   احلسن البرصيقراءة

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ (# þθãΨ ¨� t6tG sù  

 ثاء بدل الباء ثم باء مشددة مفتوحة
θãGs¨6#) ثم تاء مضمومة t\tGsù 

١٠ ö/ ä3÷ƒuθ yzr&  
نون وخاء ساكنة ثم ألف ثم كرس اهلمزة 

… -عىل اجلمع-بدل الياء  å/ä3ÎΡ≡uθ ôzÎ)  

١١ (# ÿρâ“Ïϑù=s?  ضم امليم (#ρâ“âϑù=s? 

١١ É=≈ s)ø9 F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ 
 إدغام الباء يف الباء

≈= ًإبدال اهلمزة ياء ثم  s)ø9 F{$$ Î/  }§ŠhÎ/  

١١ ó= çGtƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù  إدغام الباء يف الفاء = çGtƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' ¤ù  
١٢ Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pgrB بدل اجليمباحلاء  Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pu rB 

١٢ Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ ós s9 
 ًإبدال اهلمزة ألفا  
≅ ثم إدغام الالم يف الالم ä.$sƒ zΝ ós ¤9  

١٣ Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (#þθ èùu‘$yètGÏ9 إدغام الالم يف الالم ≅ Í←!$ t7 s%uρ (#θèùu‘$yètGjÎ9 

١٤ Ν ä3÷GÎ=tƒ  مهزة ساكنة بعد الياء … æΝä3÷GÎ=÷↔⊗ tƒ  
١٦ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ úX 4 ِقاف (ًصالكرس الفاء و( úÄX  
١٤ Ï‰‹Ïã uρ ًالياء وصال ب Ï‰‹Ïã uρ  

١٦ ÞΟ n=÷ètΤ uρ $ tΒ  إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètΡ uρ $ ©Β 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٦١ قراءة احلسن البرصي 

١٩ ôN u !%ỳ uρ äο t�õ3 y™ إدغام التاء يف السني N u !%ỳ uρ äο t�õ3−™ 

٢٠ Í‘θ�Á9 Í‘yθ فتح الواو  #$ �Á9 $#  
٢٣ … çµãΖƒÌ� s% #x‹≈ yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µãΖƒÌ�s% # x‹≈©δ 

٢٤ $ u‹É) ø9 r&  
   بعدها ألفالقاففتح مهزة مكسورة و

· ة بالفتحنونممهزة ثم  ودةدمم !$s) ø9 Î) 

٢٨ tΑ$ s% Ÿω إدغام الالم يف الالم Α$s% �ω 
٢٩ ãΑ öθs) ø9 $# £“t$s! إدغام الالم يف الالم Α öθs) ø9 $# £“t$©! 

٣٠ ãΑθà) tΡ tΛ © yγyf Ï9  
  ألفقاف مفتوحة بعدها ضم الياء و
(Α$s  غام الالم يف الالمإدو àƒ tΛ ©yγ yf Ïj9  

٣٦ (#θç6¤) uΖ sù  كرس القاف (#θç6jÎ) uΖ sù 
٣٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤١ Š$oΨ ßϑø9 $# Ä ًبالياء وصال ÏŠ$oΨ ßϑø9$# 

٤٣ ßøtwΥ  ÄôvéΥ  إدغام  النون يف النون øtwΥ  Äøt—Υ  
٤٤ ßY¤) t±n@ تشديد الشني ÚY¤) ¤±n@ 
٤٥ Ï‰‹Ïã uρ ًلياء وصال اب Ï‰‹Ïã uρ  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧ ÏN#sŒ Å7 ç6 çtø:$#   كرس احلاء والباء ÏN#sŒ Å7 Î6 Îtø:$#  
٢٥ øŒÎ) (#θè=yzyŠ  إدغام الذال يف الدال ŒÎ) (#θè=yz¤Š 

٣٠ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 
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 ١٦٢   احلسن البرصيقراءة

٤٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤١+ 
٤٢ 

tΛÉ) yèø9 $# ∩⊆⊇∪ $tΒ  إدغام امليم يف امليم ΛÉ) yèø9 $#  $̄Β  

٤٣ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٤٤ Ì� øΒr& öΝÍκ Íh5u‘ إدغام الراء يف الراء � øΒr& ËΝ ÍκÍh5̄‘ 

٤٤ èπs)Ïè≈ ¢Á9$# باجلمع-  وقاف قبل العني واو وألف- ìÏ%≡uθ ¢Á9 $# Ì 
٤٦ tΠöθ s%uρ  كرس امليم Πöθ s%uρِ  
٤٩ tβρã� ©.x‹ s? تشديد الذال tβρã� ©.¤‹ s? 
٥٦ Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9  ًبالياء وصال Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9  
٥٧ ÈβθßϑÏèôÜ ãƒ  ًبالياء وصال ÈβθßϑÏèôÜ ãƒ 

٥٨ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٥٩ Èβθè=Éf÷è tGó¡o„  ًالياء وصالب Èβθè=Éf÷è tGó¡o„   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١ öΝ åκtJ −ƒÍh‘èŒ  التاءضمألف بعد الياء عىل اجلمع و  … âΝæκ èJ≈ −ƒ Íh‘èŒ 
٢١ öΝ åκtJ −ƒÍh‘èŒ  ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء ÌΝ Íκ ÏJ≈ −ƒÍh‘èŒ  
٢١ Ν ßγ≈ oΨ ÷Gs9 r&  كرس الالمحذف اهلمزة و … æΝßγ≈ oΨ ÷GÎ9  
٢٣ Ò θøó s9  ًفتح الواو وصال دون تنوين oθ øós9 

٢٣ ÒΟŠÏOù' s? ًفتح امليم وصال بال تنوين oΟŠÏOù' s? 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٦٣ قراءة احلسن البرصي 

٢٨ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء فتح اهلمزة ثم µ̄Ρ r& uθ ‘δ 

٢٩ ÏM yϑ÷èÏΖ Î/  ًباهلاء وقفا µ yϑ÷èÏΖ Î/  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ÉΟ ôf̈Ψ9 $# uρ ضم النون ÉΟ ôfœΨ9 $# uρ 
٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١١ $ tΒ z> x‹ x.  تشديد الذال $ tΒ z> ©‹ x.  
٢٣  ô‰s) s9 uρ Ν èδ u!% ỳ  إدغام الدال يف اجليم ‰ s)s9 uρ Ν èδ u !%−`  
٢٧ sπ s3Í×̄≈ n= pRùQ$# sπu‹ Ïϑó¡n@  إدغام التاء يف التاء π s3Í×̄≈ n=pR ùQ$# sπ u‹ Ïϑó¡̄@ 

٣٠ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣٥ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٤٣ … çµ̄Ρ r&uuρ uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ r&uρ uθ‘δ 

٤٤ … çµ̄Ρ r&uuρ uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ r&uρ uθ‘δ 

٤٨ … çµ̄Ρ r&uuρ uθ èδ  اهلاء إدغام اهلاء يف µ̄Ρ r&uρ uθ‘δ 

٤٩ … çµ̄Ρ r&uuρ uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ r&uρ uθ‘δ 

٥٠ # ·Š%tæ 4’ n<ρW{$#  
’4( يف الم )YŠ%tæ#(إدغام تنوين  n<ρ!$#(  نقل مع

  حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف اهلمزة 
 وحال اإلبتداء ثالثة أوجه انظر األصول

# YŠ%tæ 4’ n<ρ!$#   
4’ n<θè9 $#  
4’ n<θè9  

٥٣ sπ s3Ïÿ s?÷σ ßϑø9$# uρ عىل اجلمع- ألف  وكرس التاء-  ÏM s≈3Ïÿ s?÷σ ßϑø9 $#uρ 
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 ١٦٤  قراءة احلسن البرصي

 
    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤        إدغام الدال يف اجليم        
٦   ًبالياء وصال   
٨   ًبالياء وصال   

١٢     
  ونون مكسورة من غري مهزةألف و واو

 عىل التثنية    

١٦     ًبالياء وصال      
١٨     ًبالياء وصال      
١٩      تنوين كرس      
٢١     ًبالياء وصال      
٢٣       إدغام التاء يف الثاء     

٢٨     
ًإبدال اهلمزة ياء وكرس اهلاء وامليم وصلتها 

 بياء     

٣٠     ًبالياء وصال      
٣١      اءظفتح ال       

٣٤      إدغام الالم يف الالم    
٣٧     ًبالياء وصال      
٣٨        إدغام الدال يف الصاد       
٣٩     ًبالياء وصال      
٤١       إدغام الدال يف اجليم     
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 ١٦٥ قراءة احلسن البرصي 

٤٤ tβθä9θà) tƒ ßøtwΥ  إدغام  النون يف النون βθä9θà) tƒ ßøt¤Υ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥ ¨β!$ yf ø9$# باهلمز بدل األلف ¨βr( yfø9 $# 

٢٤ Í‘# uθpgø:$#  ضم الراء æ‘# uθpgø:$#  
٣١ tµ •ƒr& ًوقفا باأللف $ yγ•ƒ r& 

٣٥ Ôâ# uθ ä©  كرس الشني Ôâ# uθ É©  

٣٥ Ó¨$ptéΥuρ 
 كان احلاء من غري ألف فتح النون وإس

øtsΥ§9 مع تنوين الكرس  uρ 

٣٩ Aβ!$ y_ باهلمز بدل األلف Aβr( y_ 

٤٣ Ü> Éj‹ s3ãƒ $ pκÍ5 إدغام الباء يف الباء > Éj‹ s3ãƒ $ pκÉj5 

٦٦ Èβ$uΖ øŠtã 
Èβ$tGyz$�ÒtΡ  

β$uΖ إدغام  النون يف النون  øŠtã 
Èβ$tGyz$�Ò¤Ρ  

٧٤ Aβ!$ y_ باهلمز بدل األلف Aβr( y_ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢٢ î‘θãm uρ  
×Ïã 

A‘θãm تنوين كرس uρ  
9Ïã 

٥٦ 
+٥٧ ÈÏd‰9$# ∩∈∉∪ ßøtwΥ  إدغام  النون يف النون Ïd‰9$#  ßøøt¤Υ 
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 ١٦٦   احلسن البرصيقراءة

٥٩+ 
٦٠ 

tβθà) Î=≈sƒ ø:$# ∩∈∪ 
ßøtwΥ 

≈=βθà)Î إدغام  النون يف النون  sƒø:$#  ßßøøt¤Υ 

٦٢ tβρã� ©.x‹ s? تشديد الذال tβρã� ©.¤‹ s? 

٧٢+ 
٧٣ 

šχθä↔Ï±Ψ ßϑø9 $# 

∩∠⊄∪ ßøt wΥ 
χθä↔Ï±Ψ إدغام  النون يف النون ßϑø9 $#  

ßßßøøt¤Υ 
٧٥ ÆìÏ%≡uθ yϑÎ/ إسكان الواو وحذف األلف ÆìÏ%óθ yϑÎ/  
٨٩ Óy÷ρ t� sù   ضم الراء ثم واو مدية Óyρã� sù 
٨٩ çM ¨Ζ y_uρ ًباهلاء وقفا µ̈Ζ y_ uρ  
٩٥ uθ ßγs9   إسكان اهلاء uθ ÷γs9  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤ ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ν n=÷ètƒ $ ¨Β 

٤ uθ èδ uρ  ان اهلاءإسك uθ õδ uρ 

٥ ßìy_ ö� è?  فتح التاء وكرس اجليم ßìÉ_ ö� s?  
٦ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨  x‹ s{r&  ضم اهلمزة وكرس اخلاء  x‹Ï{ é&  
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 ١٦٧ قراءة احلسن البرصي 

٨     ضم القاف      
٩      إسكان الالم    
١٣   إشامم كرسة القاف الضم ∈  
١٣       إدغام الباء يف الباء       
١٤   الياء إسكان      
١٥     بدل الياءبالتاء     
١٦    تشديد امليم وألف بعدها     
١٦     تشديد الزاي     
١٩       إسكان السني       
٢٠ Z ضم الراء       

٢١+ 
٢٢ 

       إدغام امليم يف امليم        

٢١       إسكان السني      

٢٣     مهزة قطع دون ألف بعدها      
٢٤    اهلاءإدغام اهلاء يف      
٢٥     إسكان السني       
٢٥        إسكان السني       
٢٧     إسكان السني     
٢٧     فتح اهلمزة    
٢٧ j ضم  الراء     
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 ١٦٨   احلسن البرصيقراءة

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ô‰ s% yì Ïϑy™  نيإدغام الدال يف الس ‰ s% yì Ïϑ¨™  
٢ tβρã� Îγ≈ sà ãƒ   حذف األلف وتشديد اهلاء tβρã� iÄγsà çƒ 

٣ tβρã� Îγ≈ sà ãƒ  حذف األلف وتشديد اهلاء tβρã� iÄγsà çƒ 

٣ ã�ƒÌ� ós tGsù 7πt7 s%u‘ إدغام الراء يف الراء �ƒÌ� ós tGsù 7πt7 s%¨‘ 

٧ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 
٧ u� sYò2 r&   الراءبالباء وضم � s9ò2r& ç 
٨ tÏ%©!$# (#θåκ çΞ  إدغام  النون يف النون Ï%©! $# (#θåκ œΞ 

٨ ÏM u‹ ÅÁ÷ètΒ uρ  ًباهلاء وقفا µ u‹ÅÁ ÷ètΒuρ 
٩ ÏM u‹ ÅÁ÷ètΒ uρ  ًباهلاء وقفا µ u‹ÅÁ ÷ètΒuρ 

١١ Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 
  إشامم كرسة القاف الضم
… ∋Š≅ ثم إدغام الالم يف الالم âΝä3̄9 

١١ (#θßs ¡¡xÿ s? وختفيف السنيعد الفاء بألف  (#θßs u¡x≈ÿ s? 

١١ Ÿ≅ŠÏ%  إشامم كرسة القاف الضم  ≅Š∈  
١١ ((#ρâ“à±Σ$$ sù (#ρâ“à±Σ$# يبدأ هبمزة مكسورةو - ني فيهاشكرس ال- (#ρâ“Å±Σ$$ sù (#ρâ“Å±Σ$# 

٢١ þ’ Í?ß™â‘ uρ إسكان السني ’ Í?÷™â‘ uρ 

٢٢ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& |= tFŸ2 7 إدغام الكاف يف الكاف Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tF¤2 
٢٢ «! $# ãΝ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# ãΝ œδ  
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 ١٦٩ قراءة احلسن البرصي 

 
    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إسكان اهلاء  

٢      إدغام الفاء يف الفاء      

٢      فتح اخلاء وتشديد الراء      
٣       حذف اهلمزة     
٦       إسكان السني     
١١       إدغام  النون يف النون      
١٤    الدال  إسكان     

١٦     دغام  الالم يف الالمإ     

١٧      ضم التاء      
١٩      إدغام  النون يف النون     

٢٤    والراءفتح الواو       
٢٤    إسكان اهلاء  

 

    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو اآلية
١      إدغام الدال يف الضاد      
٤     كرس اهلمزة     
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 ١٧٠   احلسن البرصيقراءة

٥+٤ 
ç��ÅÁ yϑø9 $# ∩⊆∪ 
$ uΖ−/ u‘ 

��ÅÁ إدغام  الراء يف الراء yϑø9 $#  $uΖ −/ −‘ 

٦ îοuθ ó™é&  كرس اهلمزة îοuθ ó™Î) 
٦ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

١٠  (#θä3Å¡ôϑè?  يم والسني وتشديدهافتح التاء وامل  (#θä3−¡pϑo?  
١١ ÷Λ äö6 s%$yè sù  تشديد القاف من غري ألف … âΛä ö6©) oèsù  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٦ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ Î� u�ó Î) 

٦ “Ï‰ ÷èt/  فتح الياء t“Ï‰ ÷èt/  
٧ ÞΟ n=øß r& Ç £ϑÏΒ  إدغام امليم يف امليم Ο n=øß r& Ç £ϑjÎΒ  
٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٨ –Λ ÉãΒ  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال ØiΛ ÉãΒ  
٨ ÍνÍ‘θçΡ  فتح الراء وضم اهلاء … ãνt‘θ–Ρ  

١٤ ϑðΨ/≅…  Ω⁄†Ω±⇓Κς… 
فتح وجر لفظ اجلاللة بالم بالتنوين الراء 

W ‘$|ÁΡ#  !°   مع اإلدغام) هللا( زائدة مكسورة r&  

١٤ tβθ•ƒÍ‘# uθ ptø:$# ßøtwΥ  إدغام  النون يف النون βθ•ƒÍ‘# uθpt ø:$# ßøt©Υ 
١٤ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) حذف األلف والياء Ÿ≅ ÎŸ u�ó  Î) 
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 ١٧١ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9  م يف الالمإدغام  الال ≅ ö6s% ’ Å∀ ©9  
٣ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤+ 
٥ 

ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊆∪ ã≅ sV tΒ  إدغام امليم يف امليم ΟŠÏà yèø9 $#  ã≅ sV©Β  

١١ Èθôγ ¯=9 $# zÏΒuρ إدغام  الواو يف الواو θöγ ¯=9 $# zÏΒ¨ρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ öΝ åκs]≈ yϑ÷ƒ r&  كرس اهلمزة … âΝåκ s]≈ yϑ÷ƒÎ)  
٣ yìÎ7 äÜ sù 4’n? tã  إدغام  العني يف العني ìÎ7 äÜ sù 4’ n?©ã  

٥ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

… ∋Š≅ إدغام الالم يف الالمو âΝßγ ¯9 

٨  ∅ y_Ì� ÷‚ã‹ s9  بدل الياءبالنون   ∅ y_Ì� ÷‚çΨ s9  
٨ –“tã F{$#  يازفتح ال  ¯“tã F{$#  
١٠ ä. r&uρ  واو بعد الكاف وفتح النون) yβθ è.r&uρ( pE ä. r&uρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 
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 ١٧٢   احلسن البرصيقراءة

٣ ö/ ä.u‘uθ ß¹ كرس الصاد … å/ä. u‘uθ É¹  
٤ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ $ ©Β 
٤ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ uρ $ ©Β 
٦ Ν ßγè=ß™ â‘  إسكان السني … âΝßγ è=ø™â‘  
١٣ uθ èδ 4 ’ n?tã uρ إدغام الواو يف الواو θèδ ’ n?tã ©ρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ô‰ s)sù zΝ n=sß  إدغام الدال يف الظاء ‰ s)sù zΝ n=¯ß  
٣ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٣ à÷⊗⊗Î=≈ t/  بتنوين الضم î÷⊗⊗Î=≈ t/  
٣ ÍνÌ� øΒr& 4 فتح الراء وضم اهلاء … ãνt� øΒr&  
٣ ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ إدغام الدال يف اجليم ‰ s% Ÿ≅ yè −_ 

٨ Éi r'x. uρ 
بألف بعد الكاف ثم مهزة مكسورة مكان 

$!�É الياء مع املد x.uρ 

٨ Í� ö∆r& $ pκÍh5u‘ ام  الراء يف الراءإدغ � ö∆r& $ pκÍh5©‘ 

٨ Ï& Î#ß™ â‘uρ   إسكان السني Ï& Î#ø™ â‘uρ  
١١ ÏM≈ uΗä>—à9$#  إسكان الالم ÏM≈ uΗø>—à9$#  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ ãΠÌh� ptéB !$ tΒ  إدغام امليم يف امليم ΠÌh� ptéB $ ©Β  
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 ١٧٣ قراءة احلسن البرصي 

٢ uθ èδ uρ  كان اهلاءإس uθ õδ uρ 

٣ t∃¡� tã  ختفيف الراء t∃ s�tã  
٤ ô‰ s)sù ôM tó ‰ إدغام الدال يف الصاد  ¹| s)sù ôM tó −¹  
٤ # t� yγ≈ sà s?  تشديد الظاء # t� yγ≈ ©à s?  
٤ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

٤ è≅ƒÎ� ö9Å_ uρ  
  فتح اجليم وبألف ومهزة مكسورة من غري ياء

≅è مع املد املتصل ÎŸℜss�ö9 s_uρ 

٨ %·nθÝÁ̄Ρ  ضم النون %·nθÝÁ–Ρ  

١٠ |N r&t� øΒ$#  
|N r&t� øΒ$# uρ  

 ًباهلاء وقفا  فيهام
νr&t� øΒ$#  

νr&t� øΒ$# uρ  
١٠ Ÿ≅ŠÏ%uρ إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈uρ 
١١ |N r&t� øΒ$#  ًباهلاء وقفا νr&t� øΒ$#  
١٢ |M oΨ ö/ µ ًباهلاء وقفا  #$ oΨö/ $#  

 
   احلسنةءراق بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
١ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٣ ö≅ yδ 3“t� s?  إدغام الالم يف التاء ≅ yδ 3“t�̈?  
٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٥ ô‰ s)s9 uρ $ ¨Ζ −ƒy—  إدغام الدال يف الزاي ‰ s)s9 uρ $ ¨Ζ −ƒ̈—  
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 ١٧٤   احلسن البرصيقراءة

٧ š†Éφ uρ إسكان اهلاء š†÷φ uρ 

٩ ô‰ s% $ tΡ u!% ỳ  إدغام الدال يف اجليم ‰ s% $ tΡ u!%¤` 
١٤ ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ  إدغام امليم يف امليم Ο n=÷ètƒ  ©Β 
١٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ  
١٥ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

١٧ Ì�ƒÉ‹ tΡ   ًبالياء وصال Ì�ƒÉ‹ tΡ  
١٨ tβ% x. Î��Å3 tΡ  ًبالياء وصال  ثم  النون إدغام  النون يف β%x. Î��Å3̄Ρ   
٢٠ Ο ä.ç� ÝÇΖ tƒ   إسكان الراء Ο ä.ö� ÝÇΖ tƒ  
٢٣ Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3̄9 

٢٧ ôM t↔ÿ‹ Å™  إشامم كرس السني الضم ôM t↔ÿ‹+ 

٢٧ Ÿ≅ŠÏ%uρ إشامم كرسة القاف الضم Ÿ≅Š∈uρ 
٢٧ šχθãã £‰ s?  إسكان الدال šχθãã ô‰ s?  
٢٨ zÍ_ s3n=÷δ r& ª!$#  إسكان الياء Í_ s3n=÷δ r& ª!$# 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ úχ 4 ÉΟ n=s)ø9 $# uρ ِنون (كرس النون ُ( úÉχ 4 ÉΟ n=s)ø9 $# uρ 

٧ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٣ ¤e≅ çGãã تنوين ضم ≅ çGãã g7 
١٤ βr& tβ%x. مزة  بعد اهلةشبع مألف β,u tβ%x. 
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 ١٧٥ قراءة احلسن البرصي 

١٥ # sŒÎ) 4’ n?÷Gè?  مفتوحة ثم ألفمهزة  # sŒ#u 4’ n?÷Gè? 

٣٨ ¨βÎ) ö/ä3 s9  الالزمدع امل ممفتوحة ثم ألفمهزة   ¨β,u … â/ ä3s9  
٣٩ îπ tóÎ=≈ t/ تنوين فتح π tóÎ=≈ t/ º 
٣٩ ¨βÎ) ö/ä3 s9  الالزمدع املم مفتوحة ثم ألفمهزة  ¨β,u … â/ ä3s9 

٤٢ ß# t±õ3ãƒ   كرس الشني ß# Î±õ3ãƒ  
٤٤ Ü> Éj‹ s3ãƒ # x‹≈pκ Í5 إدغام الباء يف الباء > Éj‹ s3ãƒ # x‹≈pκ jÉ5 
٤٨ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٤٩ … çµx. u‘≡y‰ s? تشديد الدال … çµx. u‘≡§‰ s? 

٤٩ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

 
   احلسنةءراق ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٤ ôM t/ ¤‹x. ßŠθßϑrO إدغام التاء يف الثاء M t/ ¤‹x. ßŠθßϑ¤O  

٨ ö≅ yγ sù 3“ t� s?  إدغام الالم يف التاء ≅ yγ sù 3“ t�̈?  

٩ … ã&s# ö6s% كرس القاف وفتح الباء … ã&s# s6Î% 

١٣ Í‘θ�Á9 Í‘tθ فتح الواو #$ �Á9 $# 

١٦ }‘ÏS sù 7‹ Í×tΒöθ tƒ  لياءإسكان اهلاء ثم إدغام الياء يف ا ‘÷γ sù 7‹Í× tΒöθ©ƒ 

٢١ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù  

٤١ tβθãΖ ÏΒ÷σè? بالياء بدل التاء tβθãΖ ÏΒ÷σèÿ 
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 ١٧٦   احلسن البرصيقراءة

٤٢ tβρã� ©.x‹ s?  الذالتشديدبالياء و  tβρã� ©.©‹ sÿ  

٤٤+ 
٤٥ 

È≅ƒÍρ$s%F{$# ∩⊆⊆∪ 
$ tΡõ‹ s{V{ 

 #$}ƒÍρ$s%F≅ إدغام الالم يف الالم
$ tΡõ‹ s{r�{ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان حفصرواية  اآلية
١٦ Zπ tã#̈“tΡ  تنوين ضم ×π tã#̈“tΡ 

٣٣ öΝ ÍκÌE≡y‰≈pκ y¶ Î/   باإلفراد-حذف األلف الثانية ÌΝ Íκ ÌEy‰≈pκ y¶ Î/  
٣٨ βr& Ÿ≅ yzô‰ ãƒ  فتح الياء وضم اخلاء βr& Ÿ≅ ãzô‰ yƒ  
٤٣ 5= ÝÁçΡ  5  فتح النون والصاد= yÁyΡ  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان  حفصرواية اآلية
٣ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  ًبالياء وصال Èβθãè‹ ÏÛr&uρ  
٥ ’ ÍΓöθ s% Wξø‹ s9  فتح الياء u’ ÍΓ öθs% Wξø‹ s9 
١٦ }§ôϑ¤±9 $# %[`# u� Å  إدغام السني يف السني §ôϑ¤±9 $# %[`# u� Äc  

١٩ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèy_ ãΝä3̄9 

٢١ ,ΙΣΣŸς√ΩΩ كرس الواو وسكون الالم ΙΣΣŸø√ ÌΩ 

٢٥ öΝ ÍκÉJ≈ t↔ÿ‹ÏÜ yz  
فتح الطاء والف بعدها ثم فتح الياء دون 

… مهزة  وال تاء وضم اهلاء âΝΣκ⊗≈t‹≈ sÜ yz  

٢٨ z⊗ ÉLø‹ t/  إسكان الياء ÉLø‹ t/  
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 ١٧٧ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ Ï‰ ô©”�9$# ضم الشني Ï‰ ç©”�9$# 

١١ y7 Ï9≡sŒ  $ ¨Ζ ä.  7 إدغام الكاف يف الكاف Ï9≡sŒ $̈Ζ œ. 

١١ t,Í← !#t� sÛ # YŠy‰Ï%  إدغام القاف يف القاف ,Í← !#t� sÛ # YŠy‰jÎ% 
١٢ … çνt“Éf÷è œΡ $\/ t� yδ  إدغام اهلاء يف اهلاء νt“Éf ÷èœΡ $ \/ t�̈δ  
١٧ Ì� ø.ÏŒ Ïµ În/ u‘ إدغام الراء يف الراء � ø.ÏŒ Ïµ În/̈‘ 
١٧ çµõ3è=ó¡ o„ بالنون بدل الياء çµõ3è=ó¡ oΡ 

٢٠ ≅ è% ًزيادة ألف بعد القاف وفتح الالم وصال tΑ$ s%  
٢٥ ã≅ yèøg s† … çµs9 إدغام الالم يف الالم ≅ yèøg s† … çµ̄9 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ $\↔ ôÛuρ  ح الطاء وزاد ألف بعدهاكرس الواو وفت X !$sÛΨρ 

٢٠ … çµxÿ óÁÏΡ uρ  كرس الفاء واهلاء Ïµ ÏÿóÁ ÏΡuρ 
٢٠ … çµsW è=èOuρ كرس الثاء واهلاء Ïµ ÏWè=èO uρ 

٢٠ ©! $# uθ èδ إدغام اهلاء يف اهلاء �! $# uθ œδ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ ç� ÏYõ3tGó¡n@   إسكان الراء ÷� ÏYõ3tGó¡n@  
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 ١٧٨  قراءة احلسن البرصي

٣١      إدغام الواو يف الواو     

٤٦       إدغام الباء يف الباء       

٥٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     

 
    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     حذف األلف     
٣     إدغام العني يف العني     
١٠       كرس الفاء      
٢٠   التاءبالياء بدل  

٢١  بالياء بدل التاء  

٢٧     ضمالإشامم كرسة القاف ∈   
٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء     

 
    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ًين وصال، واأللف وقفابالتنو ً    

٦       إدغام الباء يف الباء      

١٥    ًبالتنوين وصال، واأللف وقفا ً    

١٦   ًبالتنوين وصال، واأللف وقفا ً   

٢١      إسكان الياء وكرس اهلاء      
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 ١٧٩ قراءة احلسن البرصي 

٢١ ×−u� ö9tGó™ Î) uρ  ضم القاف بدل التنوين à−u� ö9tGó™ Î) uρ  

٢٣ ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“tΡ إدغام  النون يف النون øtwΥ $ uΖ ø9̈“¨Ρ 

٣٠ tβρâ !$t± n@  بالياء بدل التاء tβρâ !$t± o„  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ $]ù ó�ãã ضم الراء $]ù ã�ãã 

٦ 
# ·‘õ‹ãã  

÷ρ r& # ·‘õ‹ çΡ  
 ضم الذال فيهام

# ·‘à‹ãã  

÷ρ r& # ·‘à‹ çΡ 

١١ ôM tGÏj%é&  ًإبدال اهلمزة واوا مضمومة ôM tGÏj%âρ 

٢٣ $ tΡö‘y‰ s) sù تشديد الدال $ tΡö‘£‰ s) sù 

٣٣ ×M n=≈ uΗÅd   عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد الالم  ×M≈ n=≈ uΗÅd  

٣٩ Èβρß‰‹Å3sù   ًبالياء وصال Èβρß‰‹Å3sù  

٤٨ Ÿ≅ŠÏ% ßΝßγ s9 
  إشامم كرسة القاف الضم

Š∈ ßΝ≅ م يف الالمإدغام الالو ßγ̄9 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠ Ÿ≅ ø‹ ©9$# $ U™$t7 Ï9  إدغام الالم يف الالم ≅ ø‹ ©9$# $ U™$t7 jÎ9  
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 ١٨٠   احلسن البرصيقراءة

١٨ Í‘θ�Á9 Í‘yθ فتح الواو  #$ �Á9 $#  

١٩ ΨŒΩ™Ψ�ΣΤ⊇Ω  تشديد التاء ΨŒΩ™ΘΨ�ΣΤ⊇Ω  

٢٠ ôM tΡ%s3sù $¹/# u�|  دغام التاء يف السنيإ M tΡ%s3sù $¹/# u�¡  

٢٥ $]%$¡¡xî uρ  ختفيف السني $]%$x¡xî uρ 

٣٧ ϑγ‡ΩΘ⁄  الباءضم ϑ〉‡ΩΘ⁄ 

٣٧ ∃Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… ضم النون ç⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… 

٤٠ àMΖ ä. $R/≡t� è? إدغام التاء يف التاء MΖ ä. $R/≡t� —? 

 
   احلسنةءراق ــــــانالبيـــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٦ “YθèÛ  كرس الطاء “YθÎÛ 

٣٠ uÚö‘F{$# uρ  ضم الضاد æÚö‘F{$# uρ  

٣٢ tΑ$ t7Ågø:$# uρ  ضم الالم èΑ$t7 Ågø:$# uρ  

٤٥ â‘É‹ΖãΒ  تنوين ضم ×‘É‹ΖãΒ  

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢ βr& çνu !%ỳ د امل معمزة ألف بعد اهل β,u çν u!%ỳ 

٤ çµ yèxÿΨ tGsù  ضم العني çµãè xÿΨtG sù  
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 ١٨١ قراءة احلسن البرصي 

٩ uθ èδ uρ إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

٢٥ $̄Ρ r&  كرس اهلمزة $̄Ρ Î)  

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠ π‹Ω≤Ψ↑ΣΤ⇓  تشديد الشني π‹Ω≤ΨΠ↑ΣΤ⇓ 

١٢ ôN t�⊗Ïiè ß™  عنيختفيف ال ôN t�⊗Ïè ß™ 

٢٤ É= ø‹ tóø9 $# &ÏΨ ŸÒÎ/   إدغام الباء يف الباء &ÏΨ ŸÒΨh/ = ø‹ tóø9 $#  

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨+ 
٩ 

š� t7©. u‘ ∩∇∪ �ξ x. إدغام  الكاف يف الكاف � t7©. u‘  �ξ ©. 

٩ tβθç/Éj‹ s3è?  بالياء بدل التاء tβθç/Éj‹ s3èƒ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢ Ü> Éj‹ s3ãƒ ÿÏµ Î/ إدغام الباء يف الباء > Éj‹ s3ãƒ Ïµ Ψi/ 

١٣ # sŒÎ) 4’ n?÷Gè?  وبالياء بدل التاء مفتوحة ثم ألفمهزة # sŒ#u 4’ n?÷Gãƒ 
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 ١٨٢   احلسن البرصيقراءة

١٤ 2ö≅ t/ tβ# u‘  
 ها يف الراء وأمالمل يسكت عىل الالم وأدغم

≅ األلف و الراءفتحة t/ tβ# h⁄  

٢٤ ß∃Í� ÷ès?  ’Îû  إدغام الفاء يف الفاء  ∃Í� ÷ès? ’ ΨΠû 

٢٨ Ü> u� ô³o„ $ pκÍ5 إدغام الباء يف الباء > u� ô³o„ $ pκΨΠ5 

٣١ tÎγ Å3sù  ًزاد ألفا بعد الفاء tÎγ Å3⊗≈ sù 

 
   احلسنةءراق ـــــــانالبيــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٦ y7 ¨Ρ Î) îy ÏŠ%x.   7 إدغام الكاف يف الكاف ¨ΡÎ) îyÏŠ%¤.  

٦ y7 În/ u‘ %[n ô‰x.   7 إدغام الكاف يف الكاف În/ u‘ %[nô‰ ¤.  

١٢ 4’ n?óÁ tƒuρ 4 ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم’ ©?yÁçƒ uρ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤ Ÿ≅ ÏFè% تشديد التاء Ÿ≅ ÉjFè% 

٥ ÏŠθè%uθø9 ÏŠθè%èθ ضم الواو #$ ø9 $# 

١٣ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ  إدغام اهلاء يف اهلاء µ̄Ρ Î) uθ‘δ 

١٤ uθ èδ uρ  إسكان اهلاء uθ õδ uρ 

١٥ ß‰ŠÉfpRùQ Ï‰ŠÉfpRùQ ًكرس الدال وصال  #$ $#  
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 ١٨٣ قراءة احلسن البرصي 

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٦ ö≅ t/ tβρã� ÏO÷σ è?  إدغام الالم يف التاء ≅ t/ tβρã� ÏO÷σ ’?  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤ 4’ n?óÁ s? 4 ضم التاء’ n?óÁä? 

١١ Σ⊗Ω∧♥ΩΤ�  وحةًياء مضمومة بدل التاء املفت Σ⊗Ω∧♥Σÿ  
١١ ⊥◊Ω∼Ψ⊕ΗΤς√  تنوين ضم ×◊Ω∼Ψ⊕ΗΤς√  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣ Ì� ø? uθø9 $#uρ كرس الواو Ì� ø?Íθ ø9 $#uρ 

٤ Ξ≤♥ΩΤÿ  ًبالياء وصال Ξ≤♥ΩΤÿ  
٦ y# ø‹ x. Ÿ≅ yèsù  إدغام الفاء يف الفاء # ø‹x. Ÿ≅ yè©ù  
٦ >Š$yèÎ/   التنوينبدلفتح الدال  sŠ$yèÎ/  
٩ ÏŠ# uθø9 $$Î/  ًبالياء وصال ÏŠ# uθø9 $$Î/   
١٥ Ξ⇑Ω∨Ω≤π{ςΚ…  ًبالياء وصال Ξ⇑Ω∨Ω≤π{ςΚ…   
١٦ Ξ⇑Ω⇒ΗΤΩ∑ςΚ…  ًبالياء وصال Ξ⇑Ω⇒ΗΤΩ∑ςΚ…   
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 ١٨٤   احلسن البرصيقراءة

١٨ šχθ‘Ò ¯≈ ptrB ضم احلاء  دون ألف šχθ‘Ò ætrB 

٢٣ u ü“(%É ùρ إشامم كرسة اجليم الضم u ü“(%% uρ  
٢٥ Ü> Éj‹ yèãƒ  فتح الذال Ü> ¯‹ yèãƒ  
٢٦ ß,ÏOθãƒ فتح الثاء ß,sOθãƒ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ # ´‰t7 # ضم الباء  9— ´‰ã7 —9 

١٣ ϑ〉∠ΩΤ⊇  فتح الكاف ςΠ∠ΩΤ⊇  
١٣ ]◊ΤΩ‰ΩΤ∈Ω⁄ ًتنوين  فتح  وصال ¸◊ΤΩ‰ΩΤ∈Ω⁄ 

١٤ χψΗΤΩΤ⊕π≡ΞΜ… فتح اهلمزة  دون ألف  بعد العني وفتح امليم ΩψΤΩΤ⊕π≡ ςΚ… 

١٤ “ÏŒ 7πt7 tóó¡ tΒ بألف بدل الياء # nŒ 7π t7 tóó¡tΒ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١ ôM t/ ¤‹x. ßŠθßϑrO إدغام التاء يف الثاء M t/ ¤‹x. ßŠθßϑ¤O 

١١ !$ yγ1uθøó sÜÎ/  ضم الطاء $ yγ1uθøó äÜÎ/  
١٣ tΑ$ s)sù öΝ çλm; إدغام الالم يف الالم Α$s) sù … âΝçλ©;  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩ z> ¤‹ x.uρ 4o_ó¡çtø:$$ Î/    إدغام الباء يف الباء   > ¤‹ x.uρ 4 o_ó¡çtø:$$ jÎ/  
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 ١٨٥ قراءة احلسن البرصي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥ tÅÁ Î=øƒèΧ  فتح الالم tÅÁ r=øƒèΧ  
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 ١٨٦   احلسن البرصيقراءة

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧ uθ ßγsù إسكان اهلاء uθ õγsù 

٩ … çµ•Βé' sù ×πtƒ Íρ$yδ إدغام اهلاء يف اهلاء µ•Βé' sù ×πtƒ Íρ$©δ 

١٠ $ tΒ ÷µ u‹Ïδ   ًوقفاًحذف اهلاء الساكنة وصال وإثباهتا $ tΒ }‘ Ïδ  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦ �χãρ u�tI s9   بدل الواوباهلمزة �χãτu� tIs9  
٧ $ pκ̈Ξãρ u� tIs9  بدل الواوباهلمزة $ pκ̈Ξãτu� tI s9 

 
 

 
   احلسنةءراق ــــــــــــــــــانالبيـــ رواية حفص اآلية
٢ yìuΗ sd تشديد امليم yì§Ηsd 
٢ … çνyŠ£‰ tã uρ   بالتخفيف … çνyŠt‰ tã uρ  
٤ ¨βx‹ t6 .⊥ ãŠs9  ألف ممدودة وكرس النون Éjβ,x‹ t6.⊥ ãŠs9  
٧ ßìÎ=©Ü s? ’ n? tã  إدغام العني يف العني ìÎ=©Ü s? ’ n?©ã 

٩ 7‰ uΗxå  7 ضم العني وامليم‰ èΗèå  
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 ١٨٧ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ y# ø‹ x. Ÿ≅ yèsù  إدغام الفاء يف الفاء # ø‹x. Ÿ≅ yè©ù  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢+ 
٣ 

É# ø‹¢Á9 $# uρ ∩⊄∪ 

(#ρß‰ ç6÷è u‹ù=sù  
# إدغام الفاء يف الفاء ø‹¢Á9 $# uρ  

(#ρß‰ ç6÷è u‹ù=©ù  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١ 
Ü> Éj‹ s3ãƒ 

ÉÏe$!$$ Î/  
 إدغام الباء يف الباء

> Éj‹ s3ãƒ 

ÉÏe$!$$ jÎ/  

٢ ‘íß‰ tƒ فتح الدال وختفيف العني ãí t‰tƒ 

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٦ ÈÏŠ  ًإثبات الياء وصال ÈÏŠ 
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 ١٨٨  قراءة احلسن البرصي


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  احلسنةءراق

    ضم الياء    ٣ 

   ًضم التاء  وصال   ٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  احلسنةءراق

   إبدال الواو مهزة     ٤ 

 
    احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ضم النون    
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 ١٨٩ احلسن البرصية ءراق

 
وهو عد مصحف الكوفة، وعليه الكوفيون عاصم ومحـزة والكـسائي : الكويفالعد.١

َوخلف العارش، ورسمت عليه املصاحف برواية حفص عن عاصم، واتبـع يف عـد  ِ ُّ
آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السلمي عن عيل بن أيب 

 .آية) ٦٢٣٦(ي القرآن عندهم طالب، وعد آ

َ واتبع يف عد آياته طريقة ،وهو عد مصحف البرصة، وعليه البرصيون:العد البرصي.٢ ِ ُّ
) ٦٢١٤(، وعـد اآلي عنـدهم عطاء بن يسار وعاصم اجلحدريأهل البرصة عن 

 .آية
 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 

 . إال عىل رأس آيةأن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته.١
  سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهية اآلرؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، والـشمس، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و: (هي
 .) والليل، والضحى، والعلق



 

 ١٩٠ احلسن البرصية ءراق

 
   

$ سورة الفاحتة  #  "  عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي % ! 
 سورة الفاحتة         ومل يعدها الكويف٦عند البرصي آية رقم  

 سورة البقرة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  ومل يعدها الكويف١١٤عند البرصي آية رقم  X سورة البقرة
 ةسورة البقر      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  ومل يعدها الكويف٢٣٥عند البرصي آية رقم  W سورة البقرة
  ومل يعدها الكويف٢٥٥عند البرصي آية رقم  y سورة البقرة

 سورة آل عمران    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة آل عمران     ومل يعدها الكويف٣ البرصي آية رقم عند  

 سورة آل عمران   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  ومل يعدها الكويف٤٩عند البرصي آية رقم  K L سورة آل عمران

 سورة النساء    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة املائدة     ومل يعدها الكويف١رصي آية رقم عند الب  

  ومل يعدها الكويف١٦عند البرصي آية رقم    سورة املائدة
  ومل يعدها الكويف٢٣عند البرصي آية رقم  Í سورة املائدة

 سورة األنعام      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 



 

 ١٩١ احلسن البرصية ءراق

   
 سورة األنعام  ومل يعدها الكويف٧٣ عند البرصي آية رقم  
 سورة األنعام     ومل يعدها الكويف١٦٢عند البرصي آية رقم  

 سورة األعراف    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  ومل يعدها الكويف٢٩عند البرصي آية رقم  Ä سورة األعراف
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي È É سورة األعراف

  ومل يعدها الكويف٣٦عند البرصي آية رقم  V W ة األنفالسور
 سورة األنفال    ومل يعدها الكويف٤٣عند البرصي آية رقم  
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي . - سورة األنفال
  ومل يعدها الكويف٣عند البرصي آية رقم  F G H سورة التوبة

 ال خالف فيها   يونسسورة
 ودسورة ه      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي I J K سورة هود
 ال خالف فيها  سورة يوسف
  ومل يعدها الكويف٥عند البرصي آية رقم   سورة الرعد
 سورة الرعد    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم البرصيعند  

 اهيمسورة إبر   ومل يعدها الكويف٩عند البرصي آية رقم  
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    اهيمسورة إبر

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي Ò Ó سورة إبراهيم
 ال خالف فيها  سورة احلجر



 

 ١٩٢ احلسن البرصية ءراق

   
 ال خالف فيها  سورة النحل

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة اإلرساء
 سورة الكهف    ومل يعدها الكويف٨٦عند البرصي آية رقم  

 سورة مريم    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  ومل يعدها الكويف٧٤عند البرصي آية رقم   سورة مريم
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة طـه
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي Ì Í Î Ï سورة طـه
 لكويف آية ومل يعدها البرصيعدها ا Ð Ñ Ò سورة طـه
  ومل يعدها الكويف٣٧عند البرصي آية رقم  X Y سورة طـه
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي f g h سورة طـه
 سورة طـه      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي ^ [ سورة طـه
 سورة طـه  ومل يعدها الكويف١١٩لبرصي آية رقم عند ا  
 سورة طـه     ومل يعدها الكويف١٢٨عند البرصي آية رقم  

 سورة األنبياء    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة احلج   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة احلج     الكويف آية ومل يعدها البرصيعدها 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي s t u سورة احلج

 سورة املؤمنون   ومل يعدها الكويف٤٥عند البرصي آية رقم  



 

 ١٩٣ احلسن البرصية ءراق

   
 ال خالف فيها  سورة النور

 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الشعراء

 ة الشعراءسور       ومل يعدها الكويف٤٨عند البرصي آية رقم  
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي U V سورة الشعراء

 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٤٤عند البرصي آية رقم  

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة القصص
 سورة القصص    ومل يعدها الكويف٢٢عند البرصي آية رقم  

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    سورة العنكبوت
  ومل يعدها الكويف٦٥عند البرصي آية رقم  ; : سورة العنكبوت

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    سورة الروم
 مل يعدها الكويف و٣عند البرصي آية رقم  ¬ » سورة الروم
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    سورة لقامن
  ومل يعدها الكويف٣١عند البرصي آية رقم h i سورة لقامن

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    سورة السجدة
 ال خالف فيها  سورة األحزاب

 ال خالف فيها  سورة سبأ
 ومل يعدها الكويف ٧ي آية رقم عند البرص R سورة فاطر
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي ¨ § سورة فاطر



 

 ١٩٤ احلسن البرصية ءراق

   
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي % $ سورة فاطر
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي * ( سورة فاطر
 ومل يعدها الكويف ٣٩عند البرصي آية رقم  g سورة فاطر
 ومل يعدها الكويف ٤٢ رقم عند البرصي آية Æ سورة فاطر
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة يـس

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي Î Ï سورة الصافات
 سورة ص     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي ¼ « سورة ص
 سورة ص   بخالف عنهيعدها الكويف آية ومل يعدها البرص  

 سورة الزمر      ومل يعدها الكويف٣عند البرصي آية رقم  
 سورة الزمر   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الزمر
 سورة الزمر   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 الزمرسورة     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة غافر
  ومل يعدها الكويف١٧عند البرصي آية رقم   سورة غافر
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي T U سورة غافر
 سورة غافر    آية ومل يعدها البرصيعدها الكويف  



 

 ١٩٥ احلسن البرصية ءراق

   
 سورة غافر      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة فصلت
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي @ ? سورة فصلت

   سورة الشورى   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 شورىسورة ال    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الزخرف
 سورة الزخرف   ومل يعدها الكويف٥١عند البرصي آية رقم  
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الدخان
 سورة الدخان     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة اجلاثية

 ة ومل يعدها البرصيعدها الكويف آي   األحقاف سورة 

 خسورة حممد    ومل يعدها الكويف٤عند البرصي آية رقم  
  ومل يعدها الكويف١٦عند البرصي آية رقم  l خسورة حممد 

 ســـــورة الفـــــتح
 ال خالف فيها  ياتالذار

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    طورسورة ال
 نجمسورة ال    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 ال خالف فيها  سورة القمر



 

 ١٩٦ احلسن البرصية ءراق

   
 رمحنسورة ال     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 3 2 رمحنسورة ال
 واقعةسورة ال        ا الكويف ومل يعده٨عند البرصي آية رقم 

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف١٠عند البرصي آية رقم   
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي ½ ¼ سورة الواقعة
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي     سورة الواقعة
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٢٨ رقم عند البرصي آية  
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي s t سورة الواقعة
 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٤٣عند البرصي آية رقم  
 سورة احلديد   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  ومل يعدها الكويف٢٧عند البرصي آية رقم  ] سورة احلديد

  املجادلة  سورة
 ال خالف فيها  إىل التغابن

 سورة الطالق    دها البرصيعدها الكويف آية ومل يع 
  اىلســورة التحــريم

 ال خالف فيها  سورة القلم

 سورة احلاقة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 ال خالف فيها  سورة املعارج
 سورة نوح    ومل يعدها الكويف٢٣عند البرصي آية رقم  



 

 ١٩٧ احلسن البرصية ءراق

   
 سورة نوح     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٦عند البرصي آية رقم  

 ال خالف فيها  سورة اجلن 
 سورة املزمل     البرصيا عدها الكويف آية ومل يعده 
 ال خالف فيها  سورة  املدثر
 سورة القيامة      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

  ســـورة اإلنـــسان 
 ال خالف فيها  رسالتإىل امل

 سورة النبأ       ومل يعدها الكويف٤٠ آية رقم البرصيعند  
 دها البرصيعدها الكويف آية ومل يع } z سورة النازعات

  رة عـــــبس ســـــو
 ال خالف فيها  طففنيإىل امل

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي N O نشقاقسورة اإل
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي ` _ نشقاقسورة اإل

ــــىل ــــورة األع   س
 ال خالف فيها  إىل الغاشية

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الفجر
 سورة البلد   ال خالف فيها 

ـــ ـــورة ال   شمسس
 ال خالف فيها  لقدرإىل ا



 

 ١٩٨ احلسن البرصية ءراق

   
  ومل يعدها الكويفرقم ٥عند البرصي آية  o سورة العلق
 سورة الزلزلة     ا الكويف ومل يعده٦ آية رقم البرصيعند 
 سورة القارعة      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي D E سورة القارعة
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي N O سورة القارعة

ــــاثر   ســــورة التك
 ال خالف فيها  ناسإىل ال
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أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .١

 ســنة الطبعــة األوىل بــريوت ، دار الكتــب العلميــة–الــدمياطي الــشهري بالبنــاء 
 .م٢٠٠١

 شمس الـدين حممـد بـن -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عرش.٢
 .م٢٠٠٣أمحد خالد شكري، دار عامر الطبعة األوىل . حتقيق د-خليل القباقبي

حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت  –غاية النهايـة يف طبقـات القـراء .٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال

 . حممد بن أمحد املتويل- الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة.٤

 دار الكتـاب -عبـد الفتـاح القـايض–القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب .٥
 .م١٩٨١العريب بريوت الطبعة األوىل، سنة 

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي–معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .٦
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

عمر يوسف .ق د حتقي-أيب عيل احلسن بن إبراهيم األهوازي–مفردة احلسن البرصي .٧
 .م٢٠٠٦محدان، دار ابن كثري عامن، الطبعة األوىل سنة 

 دار ابن كثري، دمـشق الطبعـة -حممد فهد خاروف-امليرس يف القراءات األربعة عرش.٨
 .م٢٠٠٦الرابعة سنة
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